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• Lào có thêm ca nhiễm Covid-19 mới
• Chính phủ lập kế hoạch thành lập quỹ để hỗ trợ khắc phục thiên tai
• Lào quyết tâm thoát khỏi nhóm các nước chậm phát triển vào năm 2024
• Dự án lưới điện sẽ giúp Điện lực Lào giảm nhẹ gánh nặng nợ
• Lào tiếp tục cung cấp vốn vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Ngành du lịch Lào duy trì nhờ khách nội địa

• Lào chuẩn bị phát hành đợt trái phiếu chính phủ trị giá 1.500 tỷ Kip
• Ngành may mặc chịu thiệt hại khi Lào không còn là nước kém phát triển

• Lào muốn đề xuất thêm một vườn quốc gia trở thành Di sản thiên nhiên thế 
giới trong tương lai

• Tăng trưởng nông nghiệp Lào thấp hơn mục tiêu
• Đầu tư tại Lào giảm do ảnh hưởng Covid-19
• Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thăm Lào

• Đức và Liên minh châu Âu hỗ trợ tăng cường đầu tư có trách nhiệm vào đất 
đai ở Lào.

• Nhật Bản hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực giáo dục
• Luxembourg tài trợ xây dựng 4 trường học mới của tỉnh Borikhamxay
• Lào xuất khẩu nhiều chuối nhất sang Trung Quốc

• Đầu tư của Trung Quốc vào Lào tăng 1.552 lần chỉ sau 16 năm
• Khu kinh tế Tam giác vàng nhận nhiều quan tâm từ giới chức Lào
• Liên doanh hóa dầu Lào-Trung Quốc đặt mục tiêu sản lượng 3 triệu tấn/năm
• Thủ tướng Lào thăm nhà máy xi măng CONCH Luang Prabang 
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• Lào-Ấn Độ tìm hiểu cơ hội đầu tư sau Covid-19
• Thủ đô Vientiane sẽ có diện mạo với vào dịp Quốc khánh Lào
• Người Lào không muốn phá bỏ "di sản" chợ Sáng
• Tụ điểm giải trí, karaoke tại Lào muốn mở cửa trở lại
• Vientiane trở thành thành viên của Tổ chức Xúc tiến Du lịch Châu Á 

- Thái Bình Dương
• Lào ban hành quy định về khiếu nại đe dọa và bắt nạt trực tuyến
• Hơn 1.5 tấn nội tạng động vật trên xe tải Việt Nam bị thu giữ, tiêu 

hủy tại Lào
• Đường Tanmixay-Sikeud sẽ hoàn thành vào tháng 11
• Đường mới nối Savannakhet và Salavan sắp hoàn thành
• Ra mắt kênh 7, truyền hình Quân đội Lào
• Lào nới lỏng thủ tục nhập khẩu máy kéo nông nghiệp 

Điểm tin báo chí trong nước:

• Việt Nam, Lào thúc đẩy hiệu quả hợp tác quốc phòng

• AIPA 41: Chủ tịch Quốc hội Lào đề cao vai trò Chủ tịch ASEAN và 
AIPA của Việt Nam

• Bộ trưởng Ngoại giao Lào tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN lần thứ 53

• Viettel tại Lào hỗ trợ Chính phủ Lào thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
số 

Tin vắn:
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Tin chính: 

 Lào có thêm ca nhiễm Covid-19 mới 

heo Bộ Y tế Lào ngày 11/9, thông báo nước này phát hiện thêm một bệnh 

nhân Covid-19 mới. 

Đây là bệnh nhân Covid-19 số 23 của Lào, nam giới, 29 tuổi, quốc tịch Lào, 

là thành viên của đội tuyển xe tăng của quân đội Lào vừa tham gia thi đấu tại Nga trở 

về nước.  

Bệnh nhân số 23 nhập cảnh Nga ngày 9-8, đến ngày 26-8 có triệu chứng sốt. Ngày 8-

9, sau khi nhập cảnh Lào đã được cách ly tại trung tâm theo quy định. Đến ngày 9-9, 

bệnh nhân số 23 được tiến hành xét nghiệm lần 1 và cho kết quả không rõ ràng. Kết 

quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 10-9 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Bộ Y tế Lào cho biết, có bốn trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này và toàn bộ 

103 trường hợp liên quan bệnh nhân số 23 đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.  

Từ tháng 1 đến 10-9, Lào  đã tiến hành xét nghiệm tất cả 43.597 trường hợp, phát hiện 

23 trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19, 21 bệnh nhân đã xuất viện, bệnh nhân số 

22 và 23 đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị, Thủ đô Vientiane.  

Hiện, Lào còn 2.870 trường hợp đang được cách ly tại 48 trung tâm trên cả nước theo 

quy định.  

Tính đến 10/9, Lào cũng ghi nhận tổng cộng 6.135 ca nhiễm sốt xuất huyết trên cả 

nước kể từ đầu năm, trong đó có 11 trường hợp tử vong. 

Thủ đô Vientiane ghi nhận nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết nhất với 1.443 ca và 4 ca tử 

vong, tiếp theo là tỉnh Bolikhamxay với 701 ca và 2 ca tử vong, tỉnh Vientiane có 626 

ca, Bokeo 610 và Savannakhet với 594 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. 
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Chính phủ lập kế hoạch thành lập quỹ để hỗ trợ khắc 

phục thiên tai 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào đang lên kế hoạch thành lập Quỹ thiên tai 

để kịp thời hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời thúc 

đẩy phục hồi kinh tế.  

Mới đây, Chính phủ đã đưa ra thảo luận và cho ý kiến nội dung dự thảo nghị 

định về Quỹ giảm nhẹ thiên tai do Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội xây dựng. 

Theo đó, Nghị định quy định nguyên tắc, biện pháp quản lý và sử dụng quỹ cũng như 

cơ chế huy động nguồn tài chính và công tác thực hiện nhanh nỗ lực cứu trợ và ứng 

phó khẩn cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Cục trưởng Cục Phúc lợi Xã hội, ông Vilaypong Sisomvang, cho biết Quỹ sẽ được 

quản lý từ cấp Trung ương đến địa phương, Ủy ban quản lý thiên tai ở mỗi cấp có thể 

đưa ra quyết định về cách sử dụng quỹ kịp thời nhằm kịp thời giúp đỡ các đối tượng 

bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Lào dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thiên tai như lũ lụt, hạn hán và sạt lở đất, 

gây ra thiệt hại về người và tổn thất đối với nền kinh tế.  

Khi lũ lụt xảy ra, chính quyền phải mất nhiều ngày để thu thập dữ liệu về mức độ thiệt 

hại trước khi đề xuất chính phủ hỗ trợ kinh phí cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Vì 

vây, quỹ thiên tai được xem xét thành lập để giải quyết vấn đề này nhằm giúp đẩy 

nhanh việc cung cấp các hỗ trợ. Theo đó, chính quyền địa phương sẽ được cấp quyền 

tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ theo tình hình và nhu cầu thực tế. 

Việc thành lập Quỹ cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho các gia đình bị ảnh hưởng 

nhanh chóng phục hồi, trở lại đời sống bình thường và tiếp tục đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội.  

Về tài chính, Chính phủ Lào sẽ phân bổ một phần ngân sách của mình cho quỹ mỗi 

năm và sẽ huy động thêm nguồn tài trợ từ xã hội để đảm bảo đủ nguồn lực để hỗ trợ 

nhanh chóng cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Trong những năm qua, người nông dân Lào đang phải vật lộn với việc tăng cường sản 

lượng trong bối cảnh lũ lụt và lở đất, khô hạn kéo dài và lượng mưa thấp đã gây ảnh 

hưởng lớn đến mùa màng.  

Năm 2018, mưa lớn do áp thấp nhiệt đới kết hợp với sự cố vỡ đập ở tỉnh Attapeu đã 

gây ra đợt lũ quét thảm khốc nhất trong một thập kỷ trở lại đây. Theo báo cáo của 

Ngân hàng Thế giới, thiệt hại do lũ lụt gây ra năm 2018 ước tính hơn 371 triệu USD, 

bằng 2,1% GDP dự kiến của Lào 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. 

T 
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Lào quyết tâm thoát khỏi nhóm các nước chậm phát 

triển vào năm 2024 

heo báo chí Lào, 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. 

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongphane Savanphet đã thay mặt chính phủ 

nước này tái cam kết như trên, trong hội nghị trực tuyến với Văn phòng cấp cao của 

LHQ về các quốc gia kém phát triển, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao mới 

đây. 

Hội nghị diễn ra trước thềm Lào chuẩn bị bước vào vòng đánh giá thứ 2 về các tiêu 

chuẩn LDC, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021 tới. Nếu đạt được đủ tiêu chí, Lào sẽ 

không còn là quốc gia chậm phát triển vào năm 2024. Lào đã lỡ hẹn một lần với mục 

tiêu LDC, khi năm 2001, chính phủ kỳ vọng đưa đất nước rời khỏi nhóm chậm phát 

triển vào năm 2020. Vì vậy, trong lần đánh giá sắp tới, nếu đạt được 2 trên 3 tiêu chí 

(chỉ số tài sản con người HAI; mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế (EVI) và bình 

quân thu nhập đầu người GNI) giống như kết quả của vòng đánh giá thứ nhất năm 

2018, mục tiêu của Lào sẽ được hiện thực hóa trong vòng 4 năm tới. 

Theo số liệu đánh giá năm 2018, GNI của Lào ở mức 1.996 USD, cao hơn mức sàn 

1.230 USD, trong khi chỉ số HAI cũng đạt 77.2 điểm, so với mức cơ bản 66 điểm. Tuy 

nhiên, mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế Lào lại đạt 33.7 điểm, tiệm cận mức cho 

phép là 32 điểm trở xuống. 

Hiện Lào vẫn đang nằm trong danh sách 47 quốc gia được LHQ đánh giá là chậm phát 

triển. 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). 

Bộ Ngoại giao Lào cho biết các chính sách đã duy trì khả năng tăng trưởng của Lào ở 

mức 6-7% mỗi năm, đồng thời tỷ lệ nghèo đói cũng giảm từ 46% trong năm 1992 

xuống còn 18% ở thời điểm hiện tại. Hội nghị với LHQ cũng bao gồm phiên thảo luận 

về các hành động của Lào trong giai đoạn chuyển tiếp từ trong ra ngoài LDC, đặc biệt 

là vượt qua các khó khăn tiềm ẩn, 

Lào sẽ 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. Ngành may mặc của 

Lào được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi nước này không còn được hưởng 

các ưu đãi thuế quan đặc biệt. 

Theo nghiên cứu mới đây, ngành may mặc Lào sẽ mất 56 triệu USD chỉ riêng tại thị 

trường EU. Tuy nhiên, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, ông Kikeo Chanthabouly 

cho biết các lo ngại sẽ được giảm bớt khi các kế hoạch hợp tác với đối tác phát triển, 
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trong đó có LHQ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn chuyển tiếp để đảm bảo 

việc rời LDC được suôn sẻ và có tính bền vững. Mặc dù viện trợ ODA có thể sẽ giảm 

nhưng Lào lại đủ điều kiện để tiếp cận nhiều khoản tín dụng hơn, theo Thứ trưởng 

Kikeo, "viện trợ chỉ là phần nhỏ trong các khoản hỗ trợ tài chính". 

  Dự án lưới điện sẽ giúp Điện lực Lào giảm nhẹ gánh 

nặng nợ 

heo báo chí Lào, lãnh đạo Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cho biết Công ty lưới 

điện EDL-T sẽ giúp giảm hàng triệu USD gánh nặng nợ mỗi năm cho Công 

ty Điện lực Nhà nước. 

"EDL-T là công ty trách nhiệm hữu hạn, hoạt động dưới theo quy định Luật pháp Lào 

và thực hiện mọi loại nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước", Thứ trưởng Bộ Năng lượng và 

Mỏ Daovong Phonekeo cho biết mới đây về sự kiện diễn ra ngày 1/9 vừa qua, khi công 

ty China Southern Power Grid (CSG) và Điện lực Lào đã ký kết hợp đồng cổ đông, 

cùng góp vốn để thành lập Công ty truyền tải điện quốc gia Lào gọi tắt là EDL-T. 

"Dự án sẽ giảm chi phí đầu vào của hoạt động truyền dẫn điện năng tại Lào, tạo cơ hội 

cạnh tranh trên thị trường mua-bán điện, đưa Lào trở thành trung tâm kết nối, trao đổi 

và kinh doanh năng lượng điện với các nước láng giềng và khu vực", ông Daovong 

nói thêm. 

Ngoài việc xây dựng hệ thống truyền tải điện mạnh mẽ cho Lào, EDL-T sẽ đóng vai 

trò trong việc giải quyết khoảng 30% nợ của EDL trong dự án lưới điện, điều này sẽ 

giảm áp lực và cải thiện nhanh chóng tình trạng tài chính của Công ty Điện lực Nhà 

nước Lào trong giai đoạn 3-4 năm. 

Bên cạnh đó, kế hoạch kinh doanh của EDL-T cũng bao gồm việc hỗ trợ EDL đầu tư 

vào các dự án lưới điện quan trọng mới, như đường truyền tải 500kV hai miền Nam 

Bắc, để hỗ trợ kết nối và xuất khẩu điện với lần lượt Camphuchia và tỉnh Vân Nam, 

Trung Quốc vào năm 2021-2022. Đồng thời, dự án lưới điện miền Bắc cũng sẽ đảm 

bảo lưu thông dư lượng điện sản xuất được trong mùa mưa của tổ hợp dự án Nam Ou 

1-7 (1.272MW), đồng thời hỗ trợ cân đối việc tái sử dụng điện khi thiếu hụt vào mùa 

khô. 

Các dự án này dự kiến sẽ giúp EDL giảm hàng triệu USD nợ phải trả theo hình thức 

hợp đồng nhận hoặc trả (take or pay) mỗi năm, theo Thứ trưởng Daovong Phonekeo. 

Sau khi thành lập 2 năm, EDL-T cũng sẽ hỗ trợ huy động vốn nước ngoài bằng cách 

thế chấp bản kế hoạch dự kiến doanh thu bán điện của EDL, nhằm cải thiện thanh 

khoản, tạo nguồn tiền chi trả các khoản nợ cho công ty Điện lực Nhà nước Lào. 

Đồng thời, EDL-T cũng có kế hoạch bảo trì, nâng cấp lưới điện và trạm biến áp quan 

trọng, đồng thời tổ chức tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào. 
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Mới đây, Công ty Điện lực Nhà nước Lào (EDL) cũng ra tuyên bố phủ nhận các thông 

tin cho rằng Trung Quốc đang thâu tóm các dự án năng lượng thủy điện và đường dây 

tải điện của nước này như các kênh truyền thông quốc tế đưa tin, lấy trung tâm là sự 

kiện hai bên hợp tác vốn thành lập nên EDL-T. 

  Lào tiếp tục cung cấp vốn vay cho  

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

heo báo chí Lào, ngày 10/9, Quỹ xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Công 

Thương Lào vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác cung cấp vốn đợt 2, thuộc rổ vốn 

200 tỷ Kip mà chính phủ giải ngân trong năm 2020 cho 4 ngân hàng thương 

mại trong nước. 

Tham dự lễ ký kết có Tổng Giám đốc Quỹ xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà 

Laththana Duangbouppha, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Lào Nalin 

Silavongsith, Phó Tổng giám đốc Sacombank Lao, bà Monvilay Boliboun, Tổng giám 

đốc Maruhan Japan Bank Antony Chin và Phó tổng giám đốc Ngân hàng Liên doanh 

Lào-Việt, ông Nguyễn Đức Vũ. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Quỹ xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà 

Laththana Duangbouppha, cho biết trong đợt cung cấp vốn đầu tiên, diễn ra hồi đầu 

năm 2020, khoản tiền 100 tỷ Kip đã được phê duyệt cho Ngân hàng Phát triển Lào 

LDB (27 tỷ Kip), Ngân hàng Sacombank Lào (30 tỷ Kip), Ngân hàng Liên doanh Lào-

Việt (30 tỷ Kip) và Ngân hàng Maruhan Japan (13 tỷ Kip). 

Các ngân hàng nói trên, đã sử dụng nguồn vốn để cung cấp khoản vay tín dụng tập 

trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên, gồm Công nghiệp chế biến nông sản; Thủ công nghiệp; 

Trồng trọt-Chăn nuôi và Du lịch, với mức lãi suất 3% cho doanh nghiệp SME trong 

nước. Điều kiện để được cung cấp khoản vay lãi suất ưu đãi nói trên được quy định tại 

Nghị định về Quỹ DNVVN số 299/CP, do Chính phủ Lào ban hành tháng 9/2019. 

Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 8/2020, đã có 42 hợp đồng vay vốn được phê duyệt, 

bao gồm 34 hợp đồng trong lĩnh vực Nông nghiệp, 3 hợp đồng lĩnh vực Du lịch, 3 hợp 

đồng Công nghiệp chế biến nông sản và 2 hợp đồng Thủ công nghiệp, cho tổng cộng 

35 đơn vị doanh nghiệp, thuộc thành phố Vientiane, tỉnh Savannakhet, Champasak, 

Khammuan, Salavan, Oudomxay, Vientiane, Xieng Khuang và Luangprabang, với 

tổng giá trị tín dụng 60.09 tỷ Kip. 

Trong đợt cung cấp vốn lần 2, LDB sẽ tiếp tục được phê duyệt thêm 23 tỷ Kip (tổng 

50 tỷ Kip), Sacombank Lao thêm 20.5 tỷ Kip (tổng 50.5 tỷ Kip), Lao-Viet Bank nhận 

thêm 20.5 tỷ Kip (tổng 50.5 tỷ Kip) và Maruhan Bank nhận thêm 13 tỷ Kip (tổng 26 

tỷ Kíp). 

Tham dự chứng kiến lễ ký kết, Thứ trưởng Công Thương Lào Somchith Inthamith 

nhấn mạnh rổ vốn mà Chính phủ cung cấp nhằm tạo điều kiện cho SMEs trong nước 

có khả năng tiếp cận tín dụng lãi suất thấp, với điều kiện đáp ứng được tiêu chí về tính 

khả thi và năng lực kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. 
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   Ngành du lịch Lào duy trì nhờ khách nội địa 

heo báo chí Lào, hiệu quả của chiến dịch kích cầu du lịch nội địa của Lào 

không đạt như dự đoán và chưa thể bù đắp lại sự sụt giảm nguồn thu từ khách 

quốc tế. Tuy nhiên, ít nhất thì không khí du lịch trong nước cũng đang hỗ trợ 

khu vực doanh nghiệp duy trì các hoạt động của mình. 

Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, ông Ounthuang Khaophanh ngày 4/9 

cho biết người dân đang hạn chế di chuyển do lo ngại dịch bệnh Covid-19. Ông thừa 

nhận điều này góp phần làm sự tăng trưởng của du lịch nội địa không mạnh mẽ như 

dự báo. 

Ngành du lịch vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm 

đồng thời với việc triển khai kế hoạch khuyến khích người dân địa phương tăng cường 

đến các điểm tham quan, nghỉ dưỡng. 

Tuy nhiên, ông Ounthuang lạc quan cho rằng nếu Covid-19 được kiểm soát tốt và khu 

vực doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại, lượng tuyển dụng lao động tăng cao, 

nguồn thu nhập ổn định trở lại sẽ thúc đẩy nhu cầu du lịch. 

Kể từ khi dịch bệnh giảm nhẹ, chính phủ Lào yêu các cơ quan chức trách thúc đẩy hoạt 

động du lịch nội địa thông qua chiến dịch "Lào du lịch Lào" trong bối cảnh du lịch 

quốc tế vẫn bị gián đoạn. Việc chi tiêu nhiều hơn vào du lịch cũng được kỳ vọng sẽ 

thúc đẩy nền kinh tế đất nước. 

Tuy nhiên, việc kích thích nhu cầu du lịch diễn ra trong thời điểm chi phí sinh hoạt tại 

Lào tăng cao, xuất phát từ biến động của tỷ giá hối đoái, khi đồng Kip trượt giá mạnh 

so với các đồng ngoại tệ. 

Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Lào liên tục ở mức cao, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm 

và đồ uống không cồn, quần áo, giày dép và dược phẩm. Điều này dẫn đến giá cả tại 

các nhà hàng ở một số điểm du lịch đắt đỏ hơn, giảm khả năng thúc đẩy tăng trưởng 

của ngành. 

Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch cũng kêu gọi các doanh nghiệp du lịch 

kêu gọi các doanh nghiệp cần tập trung cung cấp và quảng bá các chương trình hấp 

dẫn, đồng thời tận dụng cơ hội đại dịch để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, trong 

đó có việc tích hợp các yếu tố đảm bảo an toàn dịch tễ, để tạo niềm tin cho du khách. 

Du lịch là một trong các lĩnh vực đem lại nguồn thu ngoại tệ chính của Lào. Theo báo 

cáo của Ngân hàng thế giới, đóng góp của lĩnh vực du lịch và lữ hành chiếm 4% giá 

trị nền kinh tế, nếu tính cả các lợi ích gián tiếp, con số tăng lên hơn 14%. 

Việc chi tiêu ít đi của khách du lịch ảnh hưởng đến nguồn thu của doanh nghiệp trong 

lĩnh vực dịch vụ, bao gồm nha cung cấp tour lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, nhà bán 

lẻ, vận tải. 
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Nửa đầu năm 2020, lượng khách quốc tế giảm sút 60% so với cùng kỳ năm ngoái, hầu 

hết các chặng vận tải hàng không từ Lào đến các thị trường du lịch quan trọng như 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan bị gián đoạn từ tháng 2 do sự bùng phát 

của dịch bệnh Covid-19. 

Lào chuẩn bị phát hành đợt trái phiếu chính phủ trị giá 

1.500 tỷ Kip 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào sẽ phát hành thêm đợt trái phiếu mới trong 

tháng này để huy động thêm nguồn tài chính và thúc đẩy thị trường vốn. 

Quyền giám đốc Công ty chứng khoán Lanexang, ông Anoukone 

Southammavong hôm 7/9 tại họp báo ở thủ đô Vientiane, cho biết hai đợt trái phiếu 

chính phủ đầu tiên phát hành trên sàn chứng khoán Lào (LSX) đã được bán hết. 

"Chính phủ quyết định phê duyệt thêm đợt trái phiếu bổ sung trị giá 1.500 tỷ Kip và 

lần đầu tiên, sẽ phát hành 50 triệu USD trái phiếu trên LSX, để tiếp nối các thành quả 

đã đạt được trước đó", ông Anoukone nói. Theo đó, mức lãi suất sẽ không thay đổi so 

với đợt phát hành trái phiếu trước đó, với mỗi đơn vị trái phiếu trị giá 1 triệu Kip, trong 

khi mỗi đơn vị trái phiếu ngoại tệ sẽ được chào bán ở mức 100 USD. 

Đối với trái phiếu USD, kỳ hạn một năm sẽ có lãi suất 5%/năm, kỳ hạn hai năm sẽ có 

lãi suất 5,50%/năm, trái phiếu ba năm có lãi suất 6,00%/năm.Trái phiếu USD kỳ hạn 

5 năm có lãi suất 7,00%/năm, kỳ hạn bảy năm sẽ là 7,50%/năm và trái phiếu 10 năm 

có mức lãi suất 8,00%. 

Nhà đầu tư có thể mua trái phiếu chính phủ thông qua các Công ty chứng khoán được 

ủy quyền, bao gồm Chứng khoán Lanexang, Chứng khoán BCEL-KT, Chứng khoán 

Lào-Trung Quốc, hoặc các đại lý tại BCEL và Ngân hàng phát triển Nông nghiệp Lào. 

Theo thông tin từ họp báo, Bộ Tài chính sẽ thay mặt chính phủ Lào cùng các doanh 

nghiệp chứng khoán sẽ đồng quản lý việc mua bán trái phiếu, nhằm tiếp tục thúc đẩy 

thị trường vốn ở Lào. 

Ngoài ra, các bên còn cho biết sẽ triển khai kế hoạch tuyên truyền thông tin tại khu 

vực phía Nam để nhà đầu tư có thể tiếp cận thuận lợi với các giao dịch trái phiếu chính 

phủ lần này. 

Trong các lần phát hành trước đó, Chính phủ Lào xem trái phiếu là nguồn vốn lâu dài 

để thúc đẩy khu vực đầu tư công và giải quyết thâm hụt ngân sách ngắn hạn. Ngoài ra, 

trái phiếu tiền Kíp cũng góp phần vào việc hạn chế biến động tỷ giá hối đoái và hỗ trợ 

nền kinh tế của Lào. 

Việc trái phiếu Chính phủ được phát hành bằng ngoại tệ hoặc phê duyệt thêm các 

khoản vay ngoại tệ như là một phần duy trì thanh khoản ngân sách. 
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Ngành may mặc chịu thiệt hại khi Lào không còn là 

nước kém phát triển 

heo báo chí Lào, việc rời khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển (LDC) vào 

năm 2024, Lào mất đi nhiều ưu đãi thuế quan, trực tiếp tác động tiêu cực lên 

ngành công nghiệp may mặc của nước này. 

Riêng tại thị trường EU, may mặc Lào có thể mất 56 triệu USD do không được hưởng 

đặc quyền thương mại, theo báo cáo của ICT. 

Hiện tại, Hiệp hội may mặc công nghiệp Lào (ALGI) đang tập trung tìm các giảm thiểu 

tác động từ việc không được tham gia vào Hệ thống ưu đãi phổ cập của nhiều thị 

trường trên thế giới. 

Chủ tịch ALGI Xaybandith Rasphone mới đây thừa nhận rằng ngành công nghiệp may 

mặc của Lào sẽ phải vật lộn để tồn tại vì các doanh nghiệp sẽ phải chịu áp lực từ các 

loại thuế quan cho mặt hàng xuất khẩu của mình. "ALGI sẽ học hỏi kinh nghiệp của 

Việt Nam và các nước không còn đủ điều kiện xuất khẩu theo cơ chế ưu đãi thuế quan", 

ông Xay cho biết. 

Bên cạnh đó, may mặc Lào sẽ chuyển hướng và đa dạng hóa thị trường, tăng cường 

cung cấp nội địa và thiết lập các đàm phán mới với các đối tác Asean. 

Lào cũng sẽ cố gắng tiếp cận hệ thống Ưu đãi chung của EU (GSP+) để hưởng lợi ích 

xuất khẩu vào các thị trường Châu Âu, dự kiến sẽ giúp giảm tổn thất còn 30 triệu USD. 

Điều này có thể đạt được hay không phụ thuộc vào cam kết của Lào về các yếu tố quản 

trị tốt và phát triển bền vững. 

Hiện có khoảng 72% hàng hóa Lào nằm trong chương trình ưu đãi thuế quan khi nhập 

sang EU, việc rời khỏi LDC dự kiến sẽ làm Lào tổn thất 73 triệu USD, trong đó, với 

thị trường lớn nhất là Đức, con số tổn thất dự kiến lên đến 27 triệu USD. Đối với thị 

trường EU, may mặc Lào có thể chịu thiệt hại 56 triệu USD, các mặt hàng khác bao 

gồm đường, giày dép và gạo cũng sẽ chịu hoàn cảnh chung. 

Mặt hàng đường xuất khẩu đối mặt với thiệt hại 11 triệu USD, giày dép là 2.4 triệu 

USD và 2.1 triệu USD với sản phẩm gạo. Việc thay đổi cơ chế thuế quan sẽ đánh mạnh 

vào các mặt hàng quần tây nam bằng chất liệu tổng hợp, áo sơ mi cotton nam, đồ lót 

nam và quần dài nam. 

Đồng thời, tỷ trọng xuất khẩu của Lào cũng sẽ bị ảnh hưởng, giảm từ 5.6% hiện nay 

xuống còn 3.9% vào năm 2024, dự kiến mức tổn thất thương mại sẽ dưới 1.2% tổng 

xuất khẩu dự kiến của nước này. Năm 2016, thời điểm gần nhất số liệu được công bố, 

Lào xuất khẩu may mặc 174.23 triệu USD, giảm 7.25% so với năm 2014. Ngành may 

mặc Lào đã tạo ra việc làm cho 27.000 lao động địa phương, trong đó 90% là phụ nữ. 

Thị trường xuất khẩu may mặc chính của Lào là EU, Nhật Bản Mỹ và Canada. 
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 Lào muốn đề xuất thêm một vườn quốc gia trở thành 

Di sản thiên nhiên thế giới trong tương lai 

heo báo chí Lào, phiên họp thường kỳ lần thứ 17 của Ban quản lý Vườn quốc 

gia Nakai-Nam Theun diễn ra tại thành phố Vientiane mới đây đã thảo luận về 

việc đề xuất khu bảo tồn này trở thành di sản thiên nhiên thế giới, đây là một công tác 

được đề cập trong mục tiêu quy hoạch vườn quốc gia Nakai-Nam Theun trong tương 

lai. 

Qua cân nhắc, một trong các sáng kiến đầu tiên để hiện thực hóa mục tiêu nói trên là 

việc vận động cho vườn quốc gia Nakai-Nam Theun, tỉnh Khammuan, miền Trung 

Lào được nằm trong Danh muc Xanh của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) 

- một tiêu chuẩn toàn cầu mới cho các khu bảo vệ và bảo tồn. Việc tham gia vào danh 

mục này dự kiến sẽ đem lại rất nhiều lợi ích tích cực cho Lào. 

Danh lục Xanh IUCN là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu về bảo tồn thành công; có thể điều 

chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương của mọi quốc gia và khu vực; một cam kết tự 

nguyện mà bất cứ loại hình khu bảo vệ nào cũng có thể tham gia; một quy trình đánh 

giá được đảm bảo độc lập, có độ tin cậy cao; là sự thừa nhận toàn cầu đối với các khu 

bảo vệ và cán bộ của các khu bảo vệ. Nếu được công nhận, vườn quốc gia Nakai-

Namtheun sẽ trở thành khu vực đầu tiên tại Đông Nam Á lọt vào danh sách 100 khu 

bảo tồn trên toàn thế giới hiện tại. 

Đồng thời, tham gia vào IUCN là cơ hội để Vườn quốc gia Nakai-Nam Theun nhận 

được sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia trong nước, khu vực và quốc tế, bao gồm 

các chuyên gia về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của Ủy ban Di sản Thế giới và các 

chuyên gia từ các Ủy ban khác trong lĩnh vực này. 

Ngoài ra, Lào có thể gây quỹ để thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đây là 

một trong các vấn đề quan trọng nhằm góp phần nâng cấp các tiêu chuẩn bảo tồn quốc 

tế. Do Danh mục xanh được xác định trên cơ sở các đánh giá độc lập. 

Xây dựng sự vững mạnh về tài chính sẽ tạo điều kiện giúp Vườn Quốc gia Nakai-Nam 

Theun được thuận lợi trong các hoạt động quy hoạch, nhằm đạt được các mục tiêu và 

tầm nhìn bảo tồn các giá trị sinh thái độc đáo của Vườn Quốc gia Nakai-Nam Theun. 

Vườn quốc gia Nakai-Nem Theun được công nhân vào năm 2019 (trước đó là khu bảo 

tồn quốc gia Nakai-Namtheun), có tổng diện tích 353.200 ha, thuộc phạm vi hồ chứa 

của công trình thủy điện Nam Theun 2, đây là khu vực có hệ sinh thái đa dạng, đặc 

biệt là thảm thực vật, các quần thể động vật đặc hữu và cây gỗ có giá trị. 
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Tăng trưởng nông nghiệp Lào thấp hơn mục tiêu 

heo báo chí Lào, ngành nông nghiệp Lào dự kiến đạt mức tăng trưởng 0.9-1.7% 

trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2.8-3% đặt ra hồi đầu năm. 

Mức tăng trưởng thấp đến từ tác động của đại dịch Covid-19, sâu bệnh và thiên tai, 

khiến sản lượng nông sản thấp hơn mọi năm, theo báo cáo từ Viện nghiên cứu Kinh tế 

quốc gia Lào. 

Theo Ngân hàng thế giới, trong báo cáo mới đây, cho biết ngành nông nghiệp phục hồi 

với tốc độ vừa phải do ảnh hưởng từ tình trạng gián đoạn thị trường và thời tiết không 

thuận lợi. 

Bất chấp các nỗ lực kích thích sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu thị trường trong 

nước cũng như xuất khẩu, sản lượng của ngành nông nghiệp đã không tăng như dự 

đoán ban đầu. Điều này giải thích cho việc Lào vẫn phải nhập một số loại nông sản từ 

nước ngoài. 

Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội, đồng thời là một 

trong những chuyên gia kinh tế của Lào, TS Leeber Leebouapao mới đây cho biết 

ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức cản trở phát triển. Ông 

Leeber nói khả năng mở rộng diện tích canh tác gặp khó do phần nhiều đất nông nghiệp 

đã được nhà nước chuyển đổi và cho các doanh nghiệp tô nhượng để thực hiện dự án 

phát triển. 

"Điều cần làm là áp dụng kỹ thuật phù hợp, đồng thời hiện đại hóa sản xuất để đa dạng 

hóa cây trồng và cải thiện chất lượng sản phẩm xuất khẩu", TS Leeber nhận định. 

Chính phủ cũng đã cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người nông dân tiếp cận 

nguồn tài chính, nhưng khó khăn về chi phí đầu vào sản xuất vẫn đang còn, khi máy 

móc, thiết bị và phân bón phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. 

Nông nghiệp vẫn đang là xương sống của kinh tế Lào, tuy nhiên con số quan trọng 

nhất là 64% dân số đất nước làm nghề nông lại không tương xứng với mức tăng trưởng 

bình quân chỉ 3% mỗi năm. 

Chính phủ Lào hiện cần tiếp tục hỗ trợ người nông dân sản xuất, nâng cao chất lượng 

sản phẩm và tìm thị trường, đồng thời tăng cường các chính sách thu hút đầu tư cả 

trong và ngoài nước vào lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, các khoản vay vốn đã dễ tiếp 

cận hơn trước, nhưng lãi suất vẫn ở mức cao và tạo ra các áp lực lớn. Nhất là với ngành 

nhiều rủi ro như nông nghiệp, đang có nền tảng sản xuất lỗi thời và chuỗi giá trị bị 

phân tán mạnh như Lào, lại còn gặp nhiều thiên tai trong vài năm trờ lại đây. 

Hàng nghìn ha hoa màu bị thiệt hại trên khắp cả nước Lào sau các đợt lũ lụt lịch sử 

trong năm 2018 và 2019. Ngoài ra, chi phí thủy lợi cao cũng khiến nhiều người nông 

dân từ bỏ vụ mùa khô, chuyển sang trồng các loại hoa màu có giá trị kinh tế tốt hơn. 
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Đầu tư tại Lào giảm do ảnh hưởng Covid-19 

heo truyền thông Lào, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu 

đang tác động trực tiếp đến kinh tế Lào, khiến hoạt động đầu tư vào nước này 

giảm mạnh. 

Các nhà kinh tế trong nước dự đoán dòng đầu tư tư nhân tại Lào khả năng sẽ 

không đạt được mục tiêu về giá trị do chính phủ đề ra, nguyên nhân xuất phát từ tình 

trạng gián đoạn kinh tế và lệnh hạn chế đi lại để phòng chống Covid-19. 

Theo Viện nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào, tổng giá trị các dự án tô nhượng được 

cấp phép trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 151 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với cùng 

kỳ năm ngoái. Năm 2019, chính phủ Lào cấp phép tô nhượng cho các dự án có tổng 

mức đầu tư trên 2.38 tỷ USD. 

Tuy nhiên, thu hút đầu tư vẫn đang là một trong các thách thức của chính phủ, theo 

một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào. "Việc đóng cửa biên giới và hạn chế di 

chuyển đã tạo ra khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Lào". 

Cũng theo Ngân hàng Thế giới, sự không chắc chắn của đại dịch Covid-19 cũng hạn 

chế các dòng đầu tư mới, do thu nhập của các doanh nghiệp giảm sút. 

Doanh thu của các doanh nghiệp đa quốc gia của Trung Quốc giảm 21%, các doanh 

nghiệp tương tự của Thái Lan cũng giảm 21% và dự kiến giảm bình quân 28% trong 

cả năm 2020, đây cũng hai nhà đầu tư lớn nhất của Lào, tạo ra nguy cơ giảm dòng vốn 

vào nước này. 

Hiện tại, Chính phủ Lào đang hối thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư quy mô lớn, 

bao gồm đường sắt, đường cao tốc Vientiane-Vang Vieng và khuyến khích phát triển 

các đặc khu kinh tế. 

Tại Hội nghị thường kỳ chính phủ Lào tháng 8 diễn ra mới đây, Thủ tướng Lào 

Thongloun Sisoulith cũng đã yêu cầu các ban ngành liên quan tạo điều kiện để các dự 

án nói trên được triển khai đúng tiến độ, nhằm giảm thiểu tác động từ việc sụt giảm 

đầu tư mới. 

Dự án đường sắt Vientiane-Côn Minh hiện đang đi đúng lộ trình, dự kiến sẽ hoàn thành 

và đưa vào sử dụng trong cuối năm 2021, mang theo kỳ vọng giảm chi phí vận tải từ 

30-40% so với phương thức vận tải đường bộ. 

Đường cao tốc Vientiane-Vang Vieng dài 113km dự kiến cũng sẽ hoàn thành trong 

cuối năm nay, khi tính đến tháng 6/2020, tổng tiến độ đã đạt 70%. 

Bất chấp các thách thức trước mắt, chính phủ Lào tin tưởng việc thúc đẩy các dự án 

lớn sẽ duy trì khả năng tăng trưởng kinh tế. 
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 Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thăm Lào 

heo truyền thông Lào, sáng 11/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô 

Vientiane, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith tiếp Bộ trưởng Ngoại giao 

Hungary Péter SZIJJÁRTÓ cùng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại 

Lào trong các ngày 10-11/9. 

Tại cuộc hội đàm giữa hai người đồng cấp, mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ song 

phương và đa phương giữa Lào và Hungary được đánh giá cao và liên tục ghi nhận 

các bước phát triển, đặc biệt là dấu mốc thiết lập cấp đối tác chiến lược vào năm 2019 

vừa qua. 

Trong những năm qua, Hungary đã cung cấp nhiều khoản vay không lãi suất có điều 

kiện cho chính phủ Lào để thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, bao gồm các lĩnh vực 

nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước, quản lý công dân, cấp thẻ căn cước hiện đại... 

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng cũng cùng thảo luận về phương hướng mở rộng hợp 

tác chung trong các lĩnh vực giáo dục, tài chính, y tế, đồng thời trao đổi quan điểm về 

tình hình khu vực cũng như trên thế giới mà các bên cùng quan tâm. 

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cũng thay mặt Chính phủ và nhân 

dân Lào gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ vô giá của Hungary vào việc phát triển kinh tế-

xã hội đất nước trong thời gian qua, đặc biệt là các khoản vay ưu đãi, viện trợ khắc 

phục hậu quả thiên tai, phòng ngừa Covid-19. 

Cuối buổi làm việc, lãnh đạo Ngoại giao hai nước đã tham gia lễ ký kết 2 văn kiện hợp 

tác Lào-Hungary về lĩnh vực giáo dục và thống kê. 

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 Đại sứ quán Hungary tại 

Bangkok ở thủ đô Vientiane. 

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Lào, các hợp tác song phương Lào-Hungary 

đã phản ánh sự phát triển trong quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước 

ngày càng tiến lên tầm cao mới. 
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Đức và Liên minh châu Âu hỗ trợ tăng cường đầu tư có 

trách nhiệm vào đất đai ở Lào. 

heo báo chí Lào, ngày 10/9 vừa qua, cuộc họp có triển khai dự án “thúc đẩy 

quản lý có trách nhiệm đối với dự án đầu tư vào đất đai (RGIL)” đã được tổ 

chức tại thủ đô Vientiane dưới sự chủ trì của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bà Sisomboun Ounavong, Tham tán Hợp tác thuộc 

Đại sứ quán Đức tại Lào, bà Christina Seeberg-Elverfeldt, và Trưởng ban Hợp tác, Đại 

sứ quán EU, ông Vincent Vire cùng đại diện các bộ ngành chính phủ, các tổ chức quốc 

tế và đối tác phát triển của Lào. 

Theo đó, mục đích chính của Dự án nhằm tăng cường hoạt động đầu tư vào nông 

nghiệp và lâm nghiệp có trách nhiệm vào đất đai vì lợi ích của người dân nông thôn ở 

Bắc Lào, đảm bảo các khoản đầu tư góp phần vào tăng trưởng kinh tế cân bằng và 

quản lý đất đai bền vững, tôn trọng các quyền và nhu cầu của người dân địa phương. 

Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Tổ chức GIZ, EU phối hợp thực hiện trên cơ 

sở khoản huy động vốn trị giá 2.35 triệu Euro. 

Dự án sẽ được thực hiện tại các huyện Hongsa và Ngeun, tỉnh Xayaboury, các huyện 

Nambak và Nan ở thành phố Luang Prabang và các huyện Thaphabat và Borikhan ở 

tỉnh Borikhamxay và hoàn thành vào tháng 7/2023. Hiện, RGIL đang tập trung vào 

hoạt động phát triển năng lực của các cấp chính quyền, nhà đầu tư cũng như người sử 

dụng đất địa phương. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Sisomboun cho biết dự án sẽ hỗ trợ chính phủ Lào trong việc 

thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm vào đất đai, đặc biệt là tăng cường năng lực của chính 

phủ trong việc quản lý và hướng dẫn đầu tư vào đất đai theo quy định của pháp luật. 

Giúp người sử dụng đất tại địa phương đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, cũng như 

nhu cầu trong đầu tư, và xa hơn là tăng cường khả năng tuân thủ nguyên tắc quốc tế 

của các nhà đầu tư ở Lào. 

RGIL hiện cũng đang được thực hiện tại ba quốc gia Ethiopia, Lào và Uganda với tổng 

ngân sách là 12,4 triệu Euro, trong đó 9 triệu Euro đóng góp bởi EU, 3,4 triệu Euro từ 

chính phủ Đức và 2,35 triệu Euro từ Lào. Dự án được triển khai từ tháng 11/2019 và 

kết thúc vào tháng 7/2023. 
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Nhật Bản hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực giáo dục 

heo báo chí Lào, Chính phủ Nhật Bản vừa phê duyệt khoản tài trợ trị giá 18 

triệu USD (1,91 tỷ Yên) để cải thiện chất lượng môi trường đào tạo giáo viên 

mầm non, tiểu học và trung học ở Lào thông qua lễ ký kết thỏa thuận cung cấp 

vốn cho dự án “Củng cố các trường Cao đẳng Sư phạm ở Lào”, được ký kết 

tại thủ đô Vientiane hôm 10/9 vừa qua. 

Theo đó, lễ ký kết đã diễn ra giữa Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Lào, bà Sisomboun Ounavong, và Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản (JICA) tại Lào, ông Yoshiharu Yoneyama. Dự án sẽ được triển khai từ năm 

2020 đến năm 2026 và do JICA và Bộ Giáo dục và Thể thao đồng thực hiện. 

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Sisomboun Ounavong cho biết mục tiêu của dự án là cải 

thiện chất lượng môi trường đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học ở Lào 

bằng cách thành lập ngành đào tạo tại 8 trường cao đẳng Sư phạm ở các khu vực mục 

tiêu. Cụ thể là Ban Kern và Dongkhamxang ở Vientiane và các trường cao đẳng ở các 

tỉnh Xieng Khuang, Luang Namtha, Luang Prabang, Savannakhet, Saravan và 

Champasak  

Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án này cũng phù hợp với Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 9 (2021-2025), đồng thời giúp Lào hoàn 

thành các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ chưa đạt được trong giai đoạn thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 8 (2016-2020). Đồng thời, 

nội dung dự án cũng phù hợp với chính sách của chính phủ về phát triển ngành giáo 

dục. 

Hai bên cũng đồng khẳng định dự án sẽ góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị đặc 

biệt giữa Lào và Nhật Bản trên cơ sở đối tác chiến lược trong nhiều năm qua. 

Các hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong 

quan hệ hợp tác song phương khác từ các đối tác phát triển nhằm hỗ trợ thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế xã hội của Lào, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, thông qua các chương 

trình đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tiêu chuẩn chung của ngành giáo dục tại  Lào. 
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Luxembourg tài trợ xây dựng 4 trường học mới của 

tỉnh Borikhamxay 

heo báo chí Lào, Chính phủ Luxembourg đã cung cấp khoản viện trợ tài chính 

để xây dựng ba trường trung học phổ thông và một trường tiểu học ở huyện 

Viengthong của tỉnh Borikhamxay. 

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Borikhamxay, chính phủ 

Luxembourg đang hỗ trợ dự án xây dựng bốn trường học, thuộc địa bàn các bản 

Namkang, Nayang, Natho và Nady tại huyện Viengthong. 

Theo đó, việc xây dựng ba trường trung học phổ thông dự kiến sẽ hoàn thành trong 

vòng sáu tháng, trường tiểu học sẽ hoàn thành trong vòng 90 ngày.  

Dự án trường trung học phổ thông ở bản Nayang có kinh phí đầu tư hơn 932 triệu Kip, 

hơn 823 triệu Kip sẽ được giải ngân cho dự án trường trung học phổ thông bản 

Namkang, trường trung học phổ thông bản Natho sẽ có kinh phí đầu tư 699,9 triệu 

Kip, và trường tiểu học bản Nady có kinh phí đầu tư 327,4 triệu Kip.  

Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Borikhamxay cho biết sự hỗ trợ của chính phủ 

Luxembourg sẽ tiếp thêm động lực cho những nỗ lực của chính phủ Lào trong việc 

tăng cường số lượng trường học địa phương và tăng số lượng học sinh.  

Theo Bộ Giáo dục và Thể thao, trong năm học 2019-2020, 24 trường trung học mới 

đã được thành lập, nâng tổng số trường trên cả nước lên 1.816 cơ sở. 
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 Lào xuất khẩu nhiều chuối nhất sang Trung Quốc 

heo báo chí Lào, trong bối cảnh chính phủ Lào đình chỉ các hoạt động canh tác 

đồn điền chuối mới, đây vẫn là mặt hàng chủ lực của nước này xuất khẩu sang 

Trung Quốc. 

Theo số liệu của Bộ Công Thương Lào, giá trị xuất khẩu chuối của Lào sang 

Trung Quốc sau 7 tháng đầu năm 2020 đạt 116 triệu USD. 

Năm 2019, tổng giá trị xuất khẩu chuối của Lào sang Trung Quốc cũng đạt mức cao, 

trên 185 triệu USD, bất chấp tình hình thực tế là nhiều đồn điền chuối trong nước bị 

đóng cửa do vi phạm. 

Trong bối cảnh hoạt động giao thương biên giới bị thắt chặt để ngăn ngừa dịch bệnh 

Covid-19 lây lan, nhà chức trách Lào và Trung Quốc đã hợp tác chặt chẽ để duy trì 

dòng hàng hóa xuất nhập khẩu ở mức ổn định, đặc biệt là nông sản, trong đó có chuối. 

Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp Lào cho đến năm 2025 vẫn chỉ rõ chuối sẽ 

là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của nước này, ngành trồng và sản xuất chuối tiếp tục 

đem lại việc làm và cơ hội tăng cường thu nhập cho người dân địa phương, hỗ trợ vào 

việc giảm nghèo. Trong vài năm qua, nhiều đồn điền chuối tại Lào dính phải các bê 

bối gây hại cho môi trường, do sự quản lý lỏng của chính quyền. Để giải quyết vấn đề 

này, các doanh nghiệp được khuyến nghị hợp tác với người nông dân để triển khai các 

dự án trồng chuối. 

Tuy nhiên, các thách thức cần được giải quyết để đảm bảo ngành trồng chuối ở Lào 

được phát triển bền vững là việc thực thi hiệu quả quy định luật pháp, nhất là liên quan 

đến doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, quản lý hóa chất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

bảo vệ môi trường và người tiêu dùng. 

Năm 2014, chính phủ Lào ra lệnh cho chính quyền các tỉnh phía Bắc cấm tô nhượng 

cho doanh nghiệp đất trồng lúa để đầu tư đồn điền chuối. Một năm sau đó, Văn phòng 

Thủ tướng Lào ban hành thông báo bổ sung về hoạt động sử dụng hóa chất, thuốc bảo 

vệ thực vật trong sản xuất chuối.  Năm 2016, chính phủ tiếp tục ban hành thêm thông 

báo về việc giải quyết các vấn đề về môi trường và tác động của hoạt động trồng và 

sản xuất chuối. 

Trồng chuối là một tập quán lâu đời của người dân Lào các tỉnh miền Bắc, việc ban 

hành các quy định nói trên vô tình khiến nông dân hiểu nhầm rằng chính phủ không 

cho phép trồng chuối. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là các cơ sở pháp lý để Lào quản 

lý chặt hơn hoạt động canh tác sản phẩm nông nghiệp có giá trị này, trong đó yêu cầu 

tuân thủ các quy trình thực hành trồng trọt sạch, bền vững, cấm lạm dụng hóa chất độc 

hại, đặc biệt là Paraquat và DDT. 
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 Đầu tư của Trung Quốc vào Lào tăng 1.552 lần chỉ sau 

16 năm 

heo truyền thông Trung Quốc gần đây dẫn một báo cáo có tên  “Phân tích và 

triển vọng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Lào – Anlysis and Prospect of 

Chinese Direct Investment In Laos” do Viện nghiên cứu Trung Quốc – ASEAN 

Đại học Quảng Tây, Trung Quốc được công bố cho biết, đầu tư trực tiếp FDI của Trung 

Quốc vào Lào đã tăng từ 800.000 USD năm 2003 lên 1,24 tỷ năm 2018, đồng nghĩa 

mức tăng 1.552 lần trong vỏn vẹn 16 năm. Cũng trong thời gian trên, tổng giá trị đầu 

tư của Trung Quốc vào Lào đã tăng từ 9,11 triệu USD năm 2003 lên 8,3 tỷ USD năm 

2018, tương đương mức tăng 912 lần. 

Cũng theo báo cáo nói trên của Đại học Quảng Tây, Trung Quốc hiện vẫn là nước dẫn 

đầu về đầu tư nước ngoài vào Lào, đến năm 2019 nước này đã đầu tư vào Lào tổng 

cộng 862 dự án, chiếm 24.68% tổng số dự án nước ngoài vào Lào. 

Giá trị đầu tư của Trung Quốc đạt 10,03 tỷ USD, chiếm 42,73% tổng giá trị đầu tư 

nước ngoài vào Lào. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực sản xuất hàng hóa, chiếm 

23,54%, thứ hai là nông lâm và chăn nuôi thủy sản, chiếm 23,24%, thứ ba là khai 

khoáng chiếm 17,99%, ba lĩnh vực dẫn đầu nói trên chiếm tỷ trọng 64,77%. 

So sánh các nước ASEAN khác, giá trị đầu tư theo năm của Trung Quốc vào Lào năm 

2003 chỉ chiếm 0,67% tổng giá trị đầu tư Trung Quốc thực hiện với các nước ASEAN, 

con số này đã tăng lên thành 9,07% năm 2018. 

Xét về giá trị đầu tư theo năm hay tổng lũy kế đầu tư nhận từ Trung Quốc, đến năm 

2018 Lào đều đứng thứ 4 ASEAN chỉ sau ba nước là Singapore, Indonesia, Malaysia, 

Lào đồng thời xếp thứ 17 trong danh sách các quốc gia trên thế giới nhận nhiều đầu tư 

nhất từ Trung Quốc. 

Về cơ cấu, các địa phương của Trung Quốc đầu tư vào Lào nhiều nhất gồm Vân Nam, 

Hồ Nam, Tứ Xuyên. Số doanh nghiệp của ba địa phương này chiếm tới 63.42% tổng 

số doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Lào. Trong đó, Vân Nam với ưu thế có chung 

đường biên giới nên đương nhiên có nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác với Lào, Hồ 

Nam thì thông qua các hội đồng hương để lôi kéo, dẫn dắt thêm doanh nghiệp vào Lào, 

Hội doanh nghiệp Hồ Nam tại Lào cũng là hội doanh nghiệp có số thành viên đông 

đảo nhất tại Lào. 

Theo thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc, năm 2019 thương mại song phương 

hai nước Trung Quốc – Lào lập mức cao lịch sử 3,92 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 

trước đó. 

Trong sáu tháng đầu năm 2020, bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid 19 đầu tư trực tiếp 

phi tài chính của Trung Quốc vào Lào đạt 808,49 triệu USD, đứng thứ 3 ASEAN, thứ 

5 thế giới về các nước nhận nhiều đầu tư nhất của Trung Quốc. 
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Cũng trong nửa đầu năm 2020, Trung Quốc đã ký các hợp đồng nhà thầu xây dựng 

công trình với Lào trị giá 1,69 tỷ USD, tăng 7.2% so với cùng kỳ. Đối với Lào, Trung 

Quốc hiện vẫn là nhà đầu tư, nhà viện trợ, nhà nhập khẩu đứng thứ nhất. Mặc dù vậy, 

cũng có nhiều lo lắng về việc đầu tư của Trung Quốc làm khoảng cách giàu nghèo, 

nạn ô nhiễm, tỷ lệ tội phạm đặc biệt là tội phạm hình sự nghiêm trọng đang có biểu 

hiện gia tăng tại Lào. Đây là điều mà chính báo cáo “Phân tích và triển vọng đầu tư 

trực tiếp của Trung Quốc tại Lào – Anlysis and Prospect of Chinese Direct Investment 

In Laos” cũng đã phần nào thừa nhận. 

 Khu kinh tế Tam giác vàng nhận nhiều quan tâm từ 

giới chức Lào 

heo trang tin Golden Triangle Special Economic Zone, ngày 4-5 tháng 9 vừa qua 

cựu Phó Thủ tướng Chính phủ Lào ông Somsavat Lengsavad đã có chuyến thăm, 

thị sát tới Đặc khu kinh tế Tam giác vàng - GTSEZ, tháp tùng có Chủ tịch Ủy 

ban quản lý Đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo bà Thongkhoune PHONTHONGSI. Chuyến 

thăm của ông Somsavat Lengsavad đã nhận được sự đón tiếp của Chủ tịch Triệu Vĩ 

cùng toàn thể nhân viên GTSEZ. 

Tại buổi đón tiếp diễn ra ngày 4/9, ông Triệu Vĩ thể hiện sự quan tâm thăm hỏi tình 

hình sức khỏe của ông Somsavat Lengsavad, đồng thời cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ 

mà ông luôn dành cho sự phát triển của GTSEZ từ trước tới nay. Ông Triệu Vĩ đã báo 

cáo sơ lược tình hình và mục tiêu phát triển của GTSEZ, trao đổi các vấn đề được quan 

tâm chung như sự biến chuyển của cục diện thế giới trong bối cảnh Covid 19, sự phát 

triển của ngành tài chính vv…Ông Somsavat Lengsavad sau khi nghe báo cáo đã bày 

tỏ sự biểu dương trước những thành tựu phát triển của GTSEZ, đồng thời thể hiện 

niềm tin đối với mục tiêu phát triển, tư duy công việc của GTSEZ. Buổi tối cùng ngày, 

ông Somsavat Lengsavad đã đi tham quan khu du lịch cảnh quan “cửa sổ Tam giác 

vàng” và tham gia buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm chào 

đón ông. 

Thời gian gần đây hoạt động của GTSEZ nhận được nhiều sự quan tâm của giới chức 

lãnh đạo Lào, cách đây không lâu vào ngày 21/8, một đoàn công tác của Lào được dẫn 

đầu bởi Phó Thủ tướng Bounthong Chitmany và Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải 

Lào ông Bounchanh Sinthavong cũng đã tới thăm thị sát GTSEZ. Đây là chuyến thăm 

GTSEZ lần thứ hai của ông Bounthong Chitmany trên cương vị Phó Thủ tướng, 

chuyến thăm lần đầu diễn ra năm 2016. Tại buổi đón tiếp chuyến thăm lần này, ông 

Triệu Vĩ đã đại diện cho GTSEZ và doanh nghiệp chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Kings 

Romans giới thiệu tình hình đầu tư dự án, quy mô khai thác, đóng góp ngân sách, quy 

hoạch phát triển 5 năm tới của GTSEZ, cũng như các biện pháp phòng ngừa dịch Covid 

19 của GTSEZ, những ảnh hưởng tiêu cực của Covid 19 và những vấn đề mong muốn 

được Chính phủ Lào hỗ trợ tháo gỡ. 

Theo ông Triệu Vĩ, trong 5 năm tới GTSEZ sẽ được đầu tư thêm 1,5 tỷ USD cho xây 

dựng cơ sở hạ tầng, trong đó trọng điểm là phát triển viễn thông, điện lực, xử lý nước 

thải, xử lý rác, logistic, quản lý đô thị, tạo cảnh quan và xây dựng sân bay quốc tế. Tạo 

dựng hình ảnh thành phố sinh thái thân thiện với thương nhân, người định cư và khách 
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du lịch. Về lĩnh vực nông nghiệp, sẽ đầu tư 200 triệu USD, trọng điểm phát triển trồng 

trọt và chăn nuôi đặc sản, tăng cường hợp tác tác khai thác phát triển nông nghiệp với 

các tỉnh Bò Kẹo, Oudomxay, Xiêng Khoảng, Champasack, Sekong. Về du lịch, sẽ đầu 

tư 1,5 tỷ USD để triển khai hàng loạt dự án như xây dựng khách sạn 5 sao, đường ven 

sông, khu du lịch quốc tế đảo Donsao, bản văn hóa dân tộc, bản nghỉ dưỡng nước 

khoáng, sân gofl, tuyến du lịch thưởng ngoạn sông Mê Công, thành cổ thị trấn. Ông 

Bounthong Chitmany sau đó đã bày tỏ sự ghi nhận hoan nghênh những thành tựu đáng 

vui mừng mà GTSEZ đạt được trong bốn năm qua. 

Đặc khu Kinh tế Tam giác vàng GTSEZ và tập đoàn Hong Kong Kings Romans Group 

đầu tư, nằm tại huyện Tonpheung, tỉnh Bò Kẹo được triển khai từ năm 2007 trên diện 

tích được phê duyệt rộng 10.000 ha, trong đó 3.000 ha dành riêng cho GTSEZ được 

chính phủ Lào cho thuê thời hạn 99 năm. Tại đây có khu “China Town”, với giờ và 

thời gian sinh hoạt trong đặc khu kinh tế này được điều chỉnh theo giờ của Trung Quốc, 

hầu hết cửa hàng và dịch vụ từ chối thanh toán bằng tiền Kíp của Lào. 

Liên doanh hóa dầu Lào-Trung Quốc đặt mục tiêu sản 

lượng 3 triệu tấn/năm 

heo báo chí Lào, mới đây, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cùng đoàn đã 

có chuyến thăm và làm việc với ban lãnh đạo công ty Lao Petroleum & chemical 

ở khu Kinh tế phức hợp Xaysettha tại thủ đô Vientiane. 

Chuyên gia tư vấn của Lao Petroleum & chemical, ông Phaiboun Phomphaphitak, báo 

cáo trước Chủ tịch Quốc hội cho biết công ty được thành lập vào năm 2014 với số vốn 

đăng ký là 39,6 triệu USD, đây là một liên doanh giữa doanh nghiệp Trung Quốc và 

Doanh nghiệp nhiên liệu Nhà nước Lào. 

Mục tiêu của doanh nghiệp là phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu, năng lượng sinh 

khối trong vòng 10 năm (2020-2030). 

Kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp này được chia làm 3 giai đoạn, trong đó khởi 

đầu bằng việc xây dựng nhà máy lọc dầu có công suất 1 triệu tấn/năm, sử dụng nguyên 

liệu dầu thô nhẹ. 

Trên cơ sở thành công của giai đoạn đầu, đến năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu 

nâng công suất lên 2 triệu tấn/năm và tiến tới đạt 3 triệu tấn vào năm 2030. 

Trong giai đoạn 2 và 3, ngoài hoạt động lọc dầu, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển 

dự án xăng sinh học và xây dựng một nhà máy hóa dầu, với mức đầu tư khoảng 200 

triệu USD, nếu các kế hoạch đi theo đúng kỳ vọng ban đầu. 

Các dự án của Lao Petroleum & chemical được kỳ vọng sẽ giúp Lào hưởng lợi về 

nhiều mặt, bao gồm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu nội địa, tiết kiệm cho đất nước 

hàng trăm triệu Kip mỗi năm, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống người dân và 

đóng góp các nghĩa vụ thuế cho chính phủ. 
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Hiện tại, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành 96% tiến độ, bị chậm so với kế hoạch 

ban đầu (tháng 6/2020) do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Tuy nhiên, nói với Chủ tịch Quốc hội, đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ nỗ lực để 

hoàn thành và triển khai thử nghiệm sản xuất ngay trong cuối năm nay, trong bối cảnh 

công ty đã sẵn sàng các công đoạn thu mua, nhập khẩu nguyên vật liệu, vận chuyển, 

nhập khẩu hóa chất có liên quan để vận hành dây chuyền, cũng như việc tuyển dụng 

các vị trí nhân sự cần thiết. 

Tuy nhiên, Lao Petroleum & chemical cho biết cũng đang đối mặt với các khó khăn 

pháp lý khi đây là dự án đầu tiên thuộc loại hình này ở Lào, công ty thiếu các cơ sở 

luật định về quản lý sản xuất, phân phối, chính sách xúc tiến, chính sách bảo hộ tài 

chính... 

Thủ tướng Lào thăm nhà máy xi măng  

CONCH Luang Prabang 

truyền thông Trung Quốc, chiều ngày 6/9/2020, Thủ tướng Thongloun Sisoulit 

đã có chuyến thăm tới nhà máy Xi măng CONCH Luang Prabang, hoạt động có 

sự tháp tùng của Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang ông Khamkhan 

Chanthavysouk, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Luang Prabang ông Saisamone 

Khomthavong, Chủ tịch Tập đoàn Krittaphong ông Diêu Tân và Giám đốc điều hành 

Tập đoàn Krittaphong bà Orlathay Santikhongkha, Giám đốc Công ty xi măng 

CONCH Luang Prabang ông Lý Anh đã nhiệt tình đón tiếp chuyến thăm của Thủ tướng 

Lào. 

Ông Lý Anh thay mặt doanh nghiệp phát biểu báo cáo với Thủ tướng về tình hình xây 

dựng vận hành dự án nhà máy xi măng CONCH Luang Prabang cũng như tình hình 

phát triển kinh doanh của Tập đoàn CONCH. Ông cho biết, Tập đoàn CONCH tích 

cực hưởng ứng sáng kiến Vành đai, Con đường, đã xây dựng nhiều dư án nhà máy xi 

măng tại các nước dọc theo Vành đai, Con đường. Tập đoàn CONCH tin tưởng vào sự 

phát triển kinh tế của Lào, vì vậy ngoài nhà máy xi măng quy mô lớn nhất Lào tại 

Luong Prabang đã được đưa vào vận hành, Tập đoàn CONCH cũng đang tiếp tục triển 

khai thêm một nhà máy xi măng nữa tại Thủ đô Viêng Chăn, dự án hiện đang trong 

giai đoạn xây dựng. 

Sau khi thăm quan, nắm tình hình hoạt động của nhà máy xi măng CONCH Luang 

Prabang, Thủ tướng Thongloun Sisoulit phát biểu cho biết, Lào và Trung Quốc có lịch 

sử quan hệ chặt chẽ lâu đời, hai bên đang thúc đẩy mở rộng liên kết – kết nối khu vực, 

hy vọng nhà máy xi măng CONCH Luang Prabang tăng cường hợp tác cùng có lợi với 

địa phương, giữ vững niềm tin để hướng tới tương lai, thúc đẩy kinh tế Lào cũng như 

quan hệ hai nước Lào – Trung Quốc phát triển. 

Nhà máy xi măng CONCH Luang Prabang có công suất 2.500 tấn/ngày khánh thành 

đưa vào hoạt động tháng 12/2019, được hình thành trên cơ sở liên doanh giữa Tập 

đoàn CONCH của Trung Quốc, là một trong những công ty sản xuất xi măng lớn nhất 
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thế giới, CONCH - nằm trong danh sách xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới 

với Tập đoàn Krittaphong, một doanh nghiệp do doanh nhân Hoa kiều, ông Diêu Tân 

thành lập, hoạt động tại Lào với hàng loạt dự án đình đám như Khu biệt thự Hội nghị 

ASEM, Trung tâm thương mại AVIC TOWNHOUSE, Vientiane Center, Khách sạn 

Landmark, Trường Quốc tế Dân Tâm, Khách sạn Luang Prabang, Khu du lịch tự nhiên 

tại đảo Kangkong… và nhiều dự án đang trong giai đoạn khảo sát, thăm dò khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 95 

 

 

Tin vắn: 

Lào-Ấn Độ tìm hiểu cơ hội đầu tư sau Covid-19 

heo báo chí Lào, Hội nghị trực tuyến với chủ đề tìm hiểu cơ hội hợp tác thương 

mại và đầu tư Lào-Ấn Độ sau đại dịch Covid-19 vừa được tổ chức bởi Liên 

đoàn các nhà xuất khẩu Ấn Độ (FIEO), Đại sứ quán Ấn Độ tại Lào và Phòng 

Công nghiệp và Thương mại quốc gia Lào (LNCCI). 

Tại hội nghị, hai bên khẳng định mối quan hệ Lào-Ấn Độ có từ lâu đời, được phát triển 

trên tinh thần hữu nghị và ủng hộ lẫn nhau. Tuy nhiên, tiềm năng kinh tế và thương 

mại giữa Ấn Độ và Lào thực sự chưa được khai phá hết, ông Ajay thừa nhận. Đặc biệt 

là nhấn mạnh vào khả năng phát triển lĩnh vực nông nghiệp của Lào. Ấn Độ cũng hợp 

tác trên nhiều lĩnh vực với Lào để hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội thông qua các khoản 

viện trợ hoặc tín dụng ưu đãi. 

Hiện tại, kim nghạch song phương Lào-Ấn Độ là chưa đáng kể, Lào chủ yếu xuất khẩu 

nguyên liệu thô từ nguồn tài nguyên của mình cho Ấn Độ. Ấn Độ mong muốn Lào 

chuyển mình thành quốc gia xuất khẩu các mặt hàng giá trị gia tăng, đồng thời đặt kỳ 

vọng nâng cao giá trị xuất khẩu hàng hóa Ấn Độ vào Lào trong tương lai. 

Tại hội thảo, các bên nhận định lĩnh vực bao gồm dược phẩm, ô tô, thiết bị kỹ thuật và 

nông nghiệp được đánh giá là có nhiều tiềm năng hợp tác. 

Thủ đô Vientiane sẽ có diện mạo với vào dịp Quốc 

khánh Lào 

heo báo chí Lào, thủ đô Vientiane hứa hẹn sẽ có diện mạo mới "rực rỡ" để 

chào mừng ngày kỷ niệm Quốc khánh (2/12) sau khi nhận được khoản viện 

trợ không hoàn lại từ Chính phủ Trung Quốc trị giá 87.5 triệu NDT. 

Giám đốc Sở Năng lượng và Mỏ Vientiane Xonglau Yongnou mới đây cho biết khoản 

viện trợ 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. Bên 

cạnh đó, nguồn vốn còn cung cấp cho hoạt động nâng cấp, thay mới đèn đường và đưa 

hệ thống dây điện công cộng xuống lòng đất. 

Các tuyến đường chính nằm trong danh sách nâng cấp hệ thống chiếu sàng gồm có 

Đại lộ Lanxang; đường 23/8 đoạn từ Patouxay đến bùng binh Thatluang; đường 

Nongbone đoạn từ ngã tư Thatluang đến bùng binh đại lộ 450 năm; đại lộ Kaysone 

Phomvihan đoạn từ bùng binh đại lộ 450 năm đến Patouxay; đường Mahosot đoạn từ 

ngã 3 Phủ Chủ tịch nước đến bệnh viện Mahosot và bờ kè sông Mekong; đoạn đường 

bờ kè sông Mekong đến ngã 3 Pakpasak; đường Setthathirath đoạn từ ngã 3 công viên 

Anouvong đến bùng binh Pakpasak và đường Setthathirath đoạn từ bùng binh 

Pakpasak đến ngã tư Mahosot. Dự kiến, dự án sẽ khởi công vào trung tuần tháng 9 và 

hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp Quốc khánh Lào 2/12 này. 

T 
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Người Lào không muốn phá bỏ "di sản" chợ Sáng 

heo báo chí Lào, đa số người dân Lào đều có chung quan điểm muốn nhà 

nước giữ lại công trình tòa nhà chợ Sáng cũ, thay vì cho phép doanh nghiệp 

tháo dỡ, nâng cấp. 

Trong nhiều thập kỷ đã qua, đối với người dân Lào nói chung và người thủ đô 

Vientiane nói riêng, Talad Sao (Chợ Sáng) không chỉ là trung tâm thương mại lâu đời, 

sầm uất nhất cả nước, đây còn là một di sản quan trọng mang nhiều dấu ấn lịch sử. 

Huaxin Phatthana, là doanh nghiệp Trung Quốc đạt được thỏa thuận tô nhượng về dự 

án nâng cấp tòa nhà chữ U (cũ), trung tâm thương mại Talad Sao Mall, hay còn gọi là 

chợ Sáng với chính quyền thành phố Vientiane hôm 27/5 vừa qua. Dự án nâng cấp chợ 

Sáng có tổng mức đầu tư 79 triệu USD, tương đương 710,4 tỷ kíp Lào. 

Tụ điểm giải trí, karaoke tại Lào muốn mở cửa trở lại 

heo báo chí Lào, chủ sở hữu các quán bar, câu lạc bộ đêm và quán karaoke 

đang kêu gọi chính phủ cho phép hoạt động trở lại sau nhiều tháng phải tạm 

đóng cửa, theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng tình hình dịch bệnh đã ổn định và trong tầm 

kiểm soát, họ kêu gọi hỗ trợ từ chính phủ, bằng cách xem xét cho phép mở cửa tụ điểm 

giải trí và karaoke trở lại. 

Chủ nhà hàng muốn được mở cửa đến 23h30, trong khi chủ quán bar, karaoke muốn 

được phép mở cửa đến 2h sáng, với cam kết sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp 

phòng chống lây lan dịch bệnh, cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự. 

Việc được mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì thanh khoản, cải thiện doanh 

thu, hỗ trợ các chi phí có liên quan. 

Vientiane trở thành thành viên của Tổ chức Xúc tiến 

Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương 

heo báo chí Lào, lễ công bố thủ đô Vientiane là thành viên của Tổ chức Xúc 

tiến Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (TPO) được tổ chức trực tuyến vào 

sáng nay tại Busan, Hàn Quốc dưới sự chủ trì của ông Kim Soo-il, Tổng Thư 

ký của TPO. Đầu cầu Vientiane có sự tham dự và chủ trì bởi Đô trưởng 

Sinlavong Khoudphaythoun, cùng sự tham dự của đại diện các ban ngành có liên quan. 

Trong buổi họp báo diễn ra ngay sau đó, người đứng đầu chính quyền thủ đô khẳng 

định việc mang tư cách là thành viên của cho Tổ chức Xúc tiến Du lịch Châu Á - Thái 

Bình Dương (TPO) sẽ giúp thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu văn hóa giữa Vientiane 

với các thành phố thành viên, nâng cao chất lượng sản phẩm và các dịch vụ có liên 

T 

T 
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quan, hướng tới hình thành các liên doanh du lịch, góp phần củng cố các liên kết trong 

khu vực. Sự kiện này cũng đánh dấu việc thủ đô Vientiane đạt được thêm các thành 

quả triển khai chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước Lào, nhất 

là hợp tác du lịch giữa các nước thành viên (TPO) và giữa (TPO) với các nước trong 

khu vực. Đây cũng là một đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định và 

an ninh trong khu vực, ông Sinlavong nhấn mạnh. 

Lào ban hành quy định về khiếu nại đe dọa và bắt nạt 

trực tuyến 

heo báo chí Lào, chính quyền Lào vừa ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý 

khiếu nại các hành vi đe dọa và bắt nạt trực tuyến trong bối cảnh gia tăng các 

trường hợp bội nhọ, đưa tin giả trên nền tảng mạng xã hội trong nước. 

Cụ thể, người bị quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt qua mạng có thể gửi thông tin trực tiếp 

đến Lao CERT. 

Ngoài ra, nạn nhân của hành vi đe dọa, bắt nạt qua mạng cũng có quyền tố cáo với cơ 

quan công an, để nhà chức trách tiến hành điều tra chính thức. 

Trong thời gian qua, việc sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến tại Lào, vô tình tạo 

điều kiện cho các hành vi không lành mạnh, đặc biệt là bôi nhọ và vu khống cá nhân. 

Quy định mới được ban hành sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho các nạn nhân trong nỗ lực tìm 

kiếm phương tiện giải quyết vấn đề, để bảo vệ quyền lợi của mình trên cơ sở luật pháp. 

Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông Lào cũng đang tích cực tuyên truyền và 

kêu gọi người dùng internet trong nước có các hành vi đúng mực trên mạng, cảnh giác 

và xác minh kỹ lưỡng các nguồn thông tin để tránh ảnh hưởng bởi tin giả, tin xấu độc. 

 Hơn 1.5 tấn nội tạng động vật trên xe tải Việt Nam bị 

thu giữ, tiêu hủy tại Lào 

heo báo chí Lào, dẫn thông tin từ ban quản lý cửa khẩu quốc tế Dan Savanh, 

tỉnh Savannakhet cho biết tối ngày 5/9 vừa qua, lực lượng chức năng đã tổ 

chức tiêu hủy lô hàng nội tạng động vật nhập lậu tại một bãi rác địa phương, 

thuộc huyện Sepon. Buổi tiêu hủy có sự chứng kiến của lãnh đạo ban quản lý 

cửa khẩu, chi cục hải quan, lực lượng an ninh và đại diện các ban ngành có liên quan. 

Ông Kongsakda Inthaphuthon - Phó ban quản lý cửa khẩu Dan Savanh cho biết, chiều 

ngày 4/9, cơ quan chức năng tại trạm kiểm soát quốc tế Dan Savanh tiến hành kiểm 

tra hàng hóa của xe tải mang biển kiểm soát Việt Nam (tỉnh Quảng Trị), qua đó phát 

hiện 16 hộp xốp đựng nội tạng động vật, có tổng trọng lượng 1.540 kg. 

Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu số hàng nói trên không xuất trình được hóa đơn, 

chứng từ hợp lệ nên lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ và tiêu hủy theo quy 

định. 
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Đường Tanmixay-Sikeud sẽ hoàn thành vào tháng 11 

heo VTM, nhà thầu thi công tuyến đường Tanmixay-Sikeud tại quận 

Xaythany, thủ đô Vientiane vừa xác nhận dự án sẽ hoàn thành vào tháng 11 

năm nay. 

Công ty Tangchaleun, đơn vị chịu trách nhiệm dự án, cho biết tuyến đường 9.37km, 

kết nối ngã tư Tanmixay đến ngã tư Sikeud ở phía Bắc thành phố Vientiane, sau hơn 

1 năm kéo dài thi công, sẽ chính thức hoàn thành trong cuối năm 2020 này. 

Tổng giá trị đầu tư của dự án gần 45 triệu USD, là tuyến đường quan trọng nối với 

phía Bắc thủ đô Vientiane, dự án nâng cấp bê tông hóa đường Tanmixay-Sikeud được 

triển khai từ tháng 10/2016, ngay sau khi tuyến đường từ ngã tư Dongdok đến 

Tanmixay được hoàn thành. Tuy nhiên do vấn đề tài chính, nhà thầu không thể tiếp 

tục dự án và dừng thi công vào tháng 10/2018, điều này dấy lên dư luận mạnh mẽ và 

làm người dân sống dọc tuyến đường này cực kỳ bức xúc vì phải sống trong cảnh khói 

bụi và ô nhiễm nặng nề. 

Hiện tuyến đường 6 làn xe chạy đã hoàn thành khoảng 89%, theo Vientiane Mai. 

Đường mới nối Savannakhet và Salavan sắp hoàn thành 

heo báo chí Lào, đường liên tỉnh Savannakhet đến Salavane ở miền Nam Lào 

dài 88.2km sắp hoàn thành, dự kiến sẽ giảm đáng thời gian di chuyển cho tài 

xế. 

Cụ thể, tuyến đường liên tỉnh 2.6313 nối với quốc lộ 13 phía Nam, tại huyện 

Thapangthong ở tỉnh Savannakhet và đến huyện Toumlan ở tỉnh Salavan hiện đã đạt 

95% tổng tiến độ. Dự án này được khởi công vào tháng 10/2017 và dự kiến hoàn thành 

vào 1/10 năm nay. 

Tuy nhiên, hoạt động thi công bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm khiến 

thời gian hoàn thành dự án phải kéo dài đến cuối tháng 11. 

Tổng chiều dài tuyến đường là 88.2km, với 19 cầu, bao gồm hệ thống vỉa hè và biển 

báo, đèn giao thông phụ trợ. 

Mặt đường sử dụng kết cấu trải nhựa, bề rộng chính 7m và rộng 9m khi đi qua huyện 

lỵ Thapangthong. 

Dự án có tổng vốn đầu tư 60 triệu USD, sử dụng khoản vay từ tập đoàn Công nghiệp 

miền Bắc Trung Quốc (NORINCO), bao gồm cả một công trình Trung tâm Tập huấn 

kỹ thuật Nông nghiệp Sesalanong tại huyện Thapangthong. 
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 Ra mắt kênh 7, truyền hình Quân đội Lào 

heo truyền thông Lào, Bộ Quốc phòng Lào vừa ra mắt kênh truyền hình số 7, 

do Chính phủ Trung Quốc tài trợ, sẽ phát sóng thông qua vệ tinh Lao SAT-1. 

Ngày 9/9, tại bản Phonkheng, quận Xaysettha, thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ 

khánh thành công trình trung tâm truyền hình Quân đội kênh 7, với sự tham dự của Bộ 

trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Đại sứ Trung Quốc tại 

Lào, ông Jiang Zaidong, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông và Truyền thông, ông 

Thongsay Xanexaya; Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, ông Savankhone 

Razmountry cùng đại diện các ban ngành có liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Bộ 

Quốc phòng, Thiếu tướng Sonethong Phomlavong cho biết, công trình bao gồm tòa 

nhà 4 tầng, được khởi công xây dựng vào ngày 1/3/2018, trên cơ sở nguồn vốn viện 

trợ trị giá 11.776.865.000 kíp từ chính phủ Trung Quốc. 

 Lào nới lỏng thủ tục nhập khẩu máy kéo nông nghiệp 

heo Bộ Công Thương Lào, việc không cần xin giấy phép nhập khẩu máy kéo 

góp phần giảm bớt thủ tục và các chi phí phát sinh không cần thiết. 

Hiện, việc nhập khẩu máy kéo có người điều khiển đi sau, sử dụng cho sản 

xuất nông nghiệp hộ gia đình hoặc hợp tác xã có thể thực hiện khai báo và đóng các 

loại thuế quan ngay tại cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống của Lào. 

Trong khi đó, máy kéo có động cơ và di chuyển được trên đường cần phải được nhập 

khẩu qua cửa khẩu quốc tế. 

Mỗi hộ gia đình được phép nhập khẩu 1 máy kéo, trong khi hợp tác xã nông nghiệp 

cần thông báo với nhà chức trách cấp địa phương về kế hoạch nhập khẩu máy kéo để 

đảm bảo được xem xét cho phép phù hợp với quy mô sản xuất thực tế. 

Ngoài ra, đơn vị nhập khẩu máy kéo, đầu kéo, phụ tùng và vật tư có liên quan cần có 

giấy phép đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, kế hoạch dịch vụ hậu mãi và 

phải nhập qua các cửa khẩu quốc tế. 

Năm 2019, Lào ghi nhận tổng giá trị nhập khẩu máy kéo đạt gần 17.5 triệu USD, trong 

đó phần lớn từ Thái Lan và Trung Quốc. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

        Việt Nam, Lào thúc đẩy hiệu quả hợp tác quốc phòng 

heo QĐND, chiều 8-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng đã điện đàm với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. 

Tại cuộc điện đàm, Đại tướng Chansamone Chanyalath đã gửi lời chúc mừng tới lãnh 

đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 

75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng Lào đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức cuộc điện đàm, thể 

hiện sự tin cậy và chủ động, kịp thời chia sẻ tình hình, thống nhất chung về quan điểm 

ứng phó trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, 

đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc tới toàn thế giới. 

Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh, Lào hết sức coi trọng mối quan hệ 

hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào với Việt Nam. 

Cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam và các đơn vị quân đội của Việt Nam đã hỗ trợ, 

giúp đỡ QĐND Lào trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, 

hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19; chúc mừng Bộ Quốc phòng Việt Nam 

trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng đã tổ chức thành công các 

hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN thời gian qua trong năm Việt Nam đảm nhiệm 

vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị vĩ đại, 

đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào; khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam 

sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhằm phòng, chống hiệu quả tác động 

của dịch Covid-19 và góp phần củng cố, nâng cao năng lực cho QĐND Lào. Đồng 

thời, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước, Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều 

thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 

Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Chansamone Chanyalath 

bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác quốc phòng song phương đạt được thời gian qua. 

Mặc dù tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp nhưng quan hệ giữa 

quân đội hai nước Việt Nam và Lào vẫn không ngừng được củng cố và phát triển, góp 

phần giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, 

xứng đáng là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên nhấn mạnh, trong bối 

cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng hai Bộ Quốc phòng đã triển khai hiệu 

quả các nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2020, đặc biệt đã kịp thời hỗ trợ nhau trong 

chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vật tư, y tế phòng dịch. Điều này thể hiện sự chủ động, kịp 

thời và linh hoạt của Bộ Quốc phòng hai nước trước diễn biến của tình hình mới, cũng 

như quyết tâm của hai bên không để dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tới hợp tác quốc 

phòng hai bên. 
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AIPA 41: Chủ tịch Quốc hội Lào đề cao vai trò Chủ tịch 

ASEAN và AIPA của Việt Nam 

heo TTXVN, sáng 8/9, tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany 

Yathotou đã tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Liên minh nghị viện các nước 

ASEAN (AIPA) lần thứ 41 do Việt Nam chủ trì qua hình thức trực tuyến. 

Phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất AIPA lần thứ 41, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany 

Yathotou đã hoan nghênh và đề cao việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách trên cương vị 

Chủ tịch AIPA 2020 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và tin 

tưởng rằng dưới sự chủ trì của bà, cuộc họp của AIPA lần thứ 41 sẽ thành công tốt 

đẹp. 

Bà Pany Yathotou cho biết Quốc hội Lào đánh giá cao và ủng hộ khẩu hiệu của Đại 

Hội đồng AIPA 41: “Ngoại giao nghị viện vì ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” 

nhằm triển khai tinh thần nội dung của Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, trong đó chú 

trọng tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các thành viên ASEAN và các đối tác nhằm 

đối phó với các thách thức nảy sinh tại khu vực ASEAN. 

Chủ tịch Pany Yathotou đánh giá cao các biện pháp ứng phó kịp thời của ASEAN, đặc 

biệt là của Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đã tổ chức Hội nghị Cấp 

cao ASEAN lần thứ 36, Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN + 3, Hội nghị giữa các lãnh 

đạo AIPA và lãnh đạo ASEAN vào tháng 4/2020 theo hình thức trực tuyến. 

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou nhấn mạnh Lào đã triển khai thực hiện Tuyên bố 

chung của lãnh đạo ASEAN về việc phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-

19, tập trung kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh một cách kịp thời. Hiện 

Lào mới ghi nhận 22 người nhiễm COVID-19, trong đó 21 người đã được chữa khỏi 

và xuất viện, không có trường hợp nào tử vong. Song song với việc phòng và chống 

dịch bệnh, Chính phủ Lào cũng đang tập trung giải quyết các tác động kinh tế của 

COVID-19 thông qua việc áp dụng các chính sách, biện pháp kinh tế, thương mại, tài 

chính và tiền tệ để phục hồi nền kinh tế… 

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ tin tưởng rằng các thành viên của AIPA sẽ tiếp tục tăng 

cường hoạt động ngoại giao nghị viện để thúc đẩy chính phủ các nước thành viên 

ASEAN thực hiện các biện pháp và tinh thần mà các nhà lãnh đạo ASEAN và các nhà 

lãnh đạo AIPA đã nhất trí. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Pany Yathotou cũng cảm ơn các nước ASEAN, các đối tác của 

ASEAN, các tổ chức quốc tế … đã hỗ trợ và giúp đỡ tài chính, trao đổi thông tin, 

chuyên gia và vật tư y tế để giúp CHDCND Lào phòng chống COVID -19 và khôi 

phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng đại dịch. 
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Bộ trưởng Ngoại giao Lào tham dự Hội nghị Bộ trưởng 

Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 

heo TTXVN, chiều 9/9, Bộ Ngoại giao Lào đã ra thông cáo báo chí về việc Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao nước này, ông Saleumsay Kommasith cùng ngày đã dẫn 

đầu đoàn Lào tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 53 (AMM 53) 

và các hội nghị liên quan. 

Thông cáo cho biết AMM 53 đã đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong thực hiện 

các thỏa thuận mà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 

36, đặc biệt là nỗ lực của ASEAN trong việc tiếp tục hợp tác nhằm đối phó sự lây lan 

của dịch bệnh COVID-19, việc thành lập Quỹ khẩn cấp và lập Kho thuốc và vật tư y 

tế ASEAN để đối phó với COVID-19 và việc hoàn tất dự thảo kế hoạch khôi phục 

kinh tế toàn diện của ASEAN hậu COVID-19. Các bộ trưởng ASEAN cũng bày tỏ sự 

hài lòng về kết quả thực thi các ưu tiên của nước Chủ tịch ASEAN 2020, như việc tổng 

kết kiểm điểm giữa kỳ Kế hoạch tổng thể cộng đồng Chính trị - An ninh của ASEAN 

2025 và dự thảo tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. 

Hội nghị cũng thảo luận về các đề xuất xin trở thành thành viên của Hiệp ước Thân 

thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) của một số nước bên ngoài khu vực ASEAN; 

Chuẩn bị nội dung cho cuộc họp cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao 

liên quan dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2020. Hội nghị đã thông qua 2 văn kiện quan 

trọng gồm Tuyên bố chung của AMM 53 và Hướng dẫn về Quy trình, Thủ tục, Tổ 

chức thực hiện và Nghi thức của Diễn đàn Khu vực ASEAN... 

Thông cáo cho biết chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cùng Đoàn đã tham 

dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản và 

ASEAN - Hàn Quốc. Tại các cuộc họp, lãnh đạo các bên đã đánh giá cao kết quả hợp 

tác giữa ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản và ASEAN - Hàn Quốc trong một 

năm qua, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ASEAN - Trung Quốc, 

ASEAN - Nhật Bản và ASEAN - Hàn Quốc trong giai đoạn 2016-2020, bao gồm ba 

trụ cột trong xây dựng Cộng đồng ASEAN chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã 

hội. 

Về phương hướng hợp tác trong tương lai, Thông cáo báo chí cho biết Hội nghị nhất 

trí tiếp tục hợp tác thực hiện 6 lĩnh vực ưu tiên trong Khuôn khổ hợp tác EAS, đặc biệt 

là trong hợp tác ngăn ngừa, đối phó với đại dịch COVID-19 và việc giải quyết các tác 

động kinh tế hậu COVID-19. Hội nghị cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc 

tế cùng quan tâm như Bán đảo Triều Tiên, Biển Đông, cuộc khủng hoảng tại bang 

Rakhine, Myanmar... 

Hội nghị cũng chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Cấp cao EAS sắp tới dự kiến sẽ diễn ra 

tháng 11/2020; Nhất trí Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á tiếp theo sẽ 

tổ chức tại Brunei (nước Chủ tịch ASEAN tiếp theo) vào năm 2021... 
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Viettel tại Lào hỗ trợ Chính phủ Lào thúc đẩy quá 

trình chuyển đổi số 

heo QĐND, chiều 10-9, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) 

cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2020 với mức doanh thu tài chính đạt 101% 

so với kế hoạch, Unitel (thương hiệu Viettel tại Lào) tiếp tục giữ vững là Công 

ty Viễn thông số 1 tại Lào, chiếm thị phần 57%. 

Để đạt được kết quả này, Unitel đã liên tục thay đổi, mở rộng lĩnh vực mới, cập nhật 

công nghệ để luôn là doanh nghiệp đi đầu, hỗ trợ chính phủ Lào chuyển đổi số. Điều 

này đã được tổ chức giải thưởng quốc tế Stevie Awards châu Á – Thái Bình Dương 

ghi nhận Unitel với hai giải thưởng cho hạng mục “Đổi mới trong Dịch vụ Hành chính 

công” và “Đổi mới trong Sản phẩm, dịch vụ dành cho người tiêu dùng” trong đầu 

tháng 8. 

Cụ thể, Bộ Khoa học Công nghệ Lào đã lựa chọn Unitel tư vấn xây dựng các dự án 

Chính phủ điện tử, Y tế thông minh…. Các thỏa thuận hợp tác này nằm trong khung 

chiến lược chuyển dịch số quốc gia của Lào do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì. 

Bên cạnh đó, Unitel đã bàn giao chương trình Quản lý hộ tịch tới Bộ Nội vụ Lào. Nhờ 

có chương trình này, toàn bộ dữ liệu công dân đã được đưa lên hệ thống phần mềm, 

nâng cao năng lực quản lý dữ liệu thông tin về người dân, giúp giảm thiểu các thủ tục 

hành chính. Đây là lần đầu tiên, Lào triển khai việc quản lý hộ tịch điện tử thay cho 

việc quản lý hộ tịch bằng sổ như trước đây. 

Ở lĩnh vực dịch vụ thanh toán số, Unitel là đơn vị đầu tiên được Ngân hàng Trung 

ương Lào cấp giấy phép chính thức triển khai Mobile Money và cũng là đơn vị duy 

nhất đang phát triển dịch vụ này tại Lào, mang tới một giải pháp về giao dịch kiểu mới 

an toàn và nhanh chóng cho hơn 6 triệu người dân. Đây là lĩnh vực được dự đoán sẽ 

tạo ra doanh thu tương đương 30-50% doanh thu viễn thông của Unitel trong tương 

lai. 

Theo ông Lưu Mạnh Hà, Tổng giám đốc Unitel: “Với những lợi thế về chuyển đổi số 

tại Việt Nam và các nước phát triển như Peru, Unitel có những nguồn lực chất lượng 

để mang đến một số hội số phát triển trong tương lai tại Lào giúp mang lại cuộc sống 

tốt đẹp hơn cho người dân của nước bạn Lào”. 

Với sự ghi nhận của tổ chức uy tín quốc tế, Unitel tin tưởng sẽ ngày càng được chính 

phủ nước sở tại tin tưởng và giao nhiều trọng trách cho chuyển đổi số quốc gia Lào 

trong tương lai. 
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