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• Lào ban hành quy định mới về xuất nhập cảnh

• Chủ tịch, Tổng Bí thư Lào tham dự Hội nghị quốc tế các đảng chính trị

• Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu của Lào

• Doanh nghiệp Lào cần nỗ lực để hưởng lợi từ ưu đãi thuế quan của Trung Quốc

• Lào kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành ngoại giao

• Giá USD tại thị trường không chính thức ở Lào đạt ngưỡng lịch sử

• Lào thúc đẩy dự án đường sắt Lào-Việt Nam

• Lào nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Thakhek-Champasak

• Lào thúc đẩy hoạt động khám sức khỏe cho lao động

• Lào xem xét tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững SDGs

• Lào triển khai hệ thống đo đạc đất đai trên cả nước

• Lào-Trung Quốc thúc đẩy tăng cường kết nối khu vực

• Giai đoạn 2 cao tốc Lào-Trung đoạn Vang Vieng – Luang Prabang chuẩn bị 
được triển khai

• Ngoại trưởng Trung Quốc chào xã giao lãnh đạo Lào

• Lào, Thái Lan lên kế hoạch xây dựng cầu Hữu nghị số 6

• Lào-Ấn Độ tăng cường hợp tác lĩnh vực dược phẩm

• Đại diện Bộ Công an Việt Nam chúc mừng ngày thành lập lực lượng cảnh vệ Lào

• Việt Nam trao tặng thiết bị kỹ thuật thông tin cho Bộ Quốc phòng Lào

• Mỹ hỗ trợ xây dựng trung tâm tư vấn pháp lý cho Lào 
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• Lào tiêu hủy số lượng lớn ma túy

• Lào đẩy mạnh sửa chữa quốc lộ 13 phía Bắc

• Việt Nam cung cấp 1.100 suất học bổng cho Lào

• Mexico cấm nhập khẩu thịt lợn từ nhiều nước, trong đó có Lào

• Sẽ có hơn 5 tỷ USD đầu tư vào khu du lịch Vang Vieng
• Hơn 4.000ha lúa ở Lào bị ngập do lũ
• Tập đoàn Krittaphong khởi công dự án chung cư Landmark

• Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu

• Đường sắt Lào-Trung Quốc lắp đặt thiết bị điều khiển tín hiệu đầu tiên

• Ngân hàng Lào, Thái Lan ra mắt dịch vụ chuyển tiền quốc tế

• Liên doanh Lào-Trung Quốc xây dựng nhà máy dược tại Lào

• Ngân hàng Trung ương Lào nâng cấp hạ tầng CNTT

Điểm tin báo chí trong nước:

• Thanh niên vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

• Thực hiện cách ly miễn phí 14 ngày đối với lưu học sinh Lào học tại Nha 
Trang

• Bắt đối tượng vận chuyển chất ma túy từ Lào vào Việt Nam

• Nhận gần 60 triệu đồng đưa 19 người vượt biên sang Lào 

Tin vắn:
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Tin chính: 

  Lào ban hành quy định mới về xuất nhập cảnh 

heo báo chí Lào, Ủy ban đặc trách về phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh 

Covid-19 quốc gia Lào ngày 14/10 ban hành hướng dẫn về thực hiện biện 

pháp nới lỏng liên quan đến việc cách ly người nhập cảnh nước này từ quốc 

gia không có dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. 

Theo đó, trước khi nhập cảnh Lào, người đến từ quốc gia không có dịch trong cộng 

đồng, bao gồm cả công dân Lào và người nước ngoài cần có giấy xác nhận xét nghiệm 

âm tính trong vòng 72 tiếng, sau khi nhập cảnh, tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm và 

chờ đợi tại điểm cách ly do nhà chức trách chỉ định trong vòng 48 tiếng hoặc đến khi 

có kết quả. 

Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, người nhập cảnh, bao gồm cả công dân Lào và 

người nước ngoài có thể được về tự cách ly tại nơi cư trú, cơ quan làm việc dưới sự 

kiểm soát và quản lý của đơn vị chủ quản và không được phép đi ra ngoài cho đến khi 

đủ 14 ngày. 

Đối với khách du lịch theo nhóm, cần có giấy phép xét nghiệm âm tính với Covid-19 

trong vòng 72 tiếng và xác nhận tự cách ly 14 ngày trước khi nhập cảnh Lào, nếu tiếp 

tục cho kết quả xét nghiệm không nhiễm bệnh thì có thể tiếp tục hành trình theo kế 

hoạch trước đó. 

Trường hợp người nhập cảnh được xác định nhiễm Covid-19, nhà chức trách sẽ tiến 

hành đưa đi điều trị cách lý theo quy định. 

Tính đến ngày 8/10, Lào ghi nhận 23 bệnh nhân Covid-19, đã điều trị khỏi cho 22 

người. 
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Chủ tịch, Tổng Bí thư Lào tham dự Hội nghị quốc tế 

các đảng chính trị 

heo báo chí Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith vừa 

tham dự Hội nghị quốc tế các đảng chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc 

tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 400 đại biểu là đại diện các đảng 

phái chính trị từ 100 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng tham dự. 

Theo đó, Hội nghị diễn ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc trong các ngày 12-13/10 có 

chủ đề "Xóa đói giảm nghèo và vai trò của Đảng chính trị". 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Bounnhang Vorachith đã đánh giá cao ý 

nghĩa của hội nghị lần này với chủ đề mang tầm chiến lược và tính chất quốc tế, đồng 

thời khẳng định công tác xóa đói giảm nghèo, mang lại hạnh phúc cho người dân là 

một sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của các đảng phái chính trị ở mỗi quốc gia. Hội 

nghị còn là cơ hội tốt cho các đảng chính trị trên thế giới nắm được tình hình và thành 

tựu xóa đói giảm nghèo ở mỗi nước, tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ bài học kinh nghiệm 

lẫn nhau. 

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng bày tỏ đánh giá cao thành tựu giảm 

nghèo 71 năm của Trung Quốc dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng 

sản, đã đưa nước này từ vị thế lạc hậu trở nên giàu mạnh và hiện đại, giải phóng nguồn 

lực lao động, đưa hàng triệu người dân thoát khỏi tình trạng thiếu thốn các yếu tố sống 

cơ bản được ấm no, hạnh phúc. Những thành tựu giảm nghèo chỉ trong thời gian ngắn 

mà Trung Quốc đạt được là "hiện tượng chưa từng có trong lịch sử nhân loại". Chủ 

tịch Lào bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xã hội Trung Quốc sẽ 

tiếp tục đi lên và đạt được những mục tiêu phát triển toàn diện đã đặt ra. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith cũng khẳng định công tác xóa đói 

giảm nghèo là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 

trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, các chính sách giảm nghèo luôn được tích 

cực triển khai và liên tục đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến thành 

lập cộng đồng nhân loại chung vận mệnh và Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra, đồng thời 

kêu gọi các đảng chính trị trên thế giới tiếp tục tăng cường hợp tác mật thiết trong việc 

xóa đói, giảm nghèo ở mỗi nước, giúp người dân có đời sống hạnh phúc, ấm no và 

đóng góp vào hiện thực mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đề ra. 
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Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu của Lào 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào kêu gọi mọi thành phần xã hội tiến vào trạng 

thái "bình thường mới" để thích ứng với rủi ro dịch bệnh Covid-19. 

Liên hợp quốc vừa công bố báo cáo về "Khung phản ứng của kinh tế-xã hội 

Lào với Covid-19", cho biết các hành động ngăn ngừa dịch bệnh của nước 

này đã làm nền kinh tế phát triển chậm lại. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong 

việc hỗ trợ phục hồi hoạt động khu vực tư nhân cũng như cộng đồng "trong điều kiện 

ít rủi ro lây nhiễm" của ngành y tế Lào. 

Báo cáo của LHQ cho biết Covid-19 bùng phát đã cản trở các nỗ lực giảm nghèo của 

Lào cũng như ảnh hưởng đến tiến bộ trong nỗ lực đạt được các mục tiêu Phát triển bền 

vững SDGs vào năm 2030 khi "gần nửa triệu người bị mất việc làm và 383.000 người 

đứng trước nguy cơ tái nghèo, làm trầm trọng thêm cách biệt bình đẳng tồn tại từ trước 

đó". 

Bên cạnh đó, hàng nghìn người ở các địa phương phía bắc bị đẩy vào nghèo đói do 

mất an ninh lương thực và " 1.7 triệu trẻ em bị gián đoạn việc học". Báo cáo của LHQ 

nêu rõ những ảnh hưởng sẽ gây ra thách thức cho Lào trong nỗ lực đưa quốc gia lên 

ngưỡng thu nhập trung bình và phát triển bền vững, trong đó ưu tiên cần được chú 

trọng ở vùng sâu vùng xa của đất nước trong các nỗ lực phục hồi ảnh hưởng dịch bệnh 

để "không ai bị bỏ lại phía sau", nhằm tránh khả năng tiếp cận hỗ trợ không cân xứng 

và bất bình đẳng. 

Dễ bị tổn thương từ bên ngoài kết hợp với biến đổi khí hậu làm tăng tần suất thiên tai 

khiến Lào gặp nhiều khó khăn kinh tế, trong bối cảnh kinh doanh và chuỗi cung ứng 

gián đoạn, dòng kiều hối sụt giảm. 

Đến nay, Lào vẫn là đất nước ghi nhận ít ca nhiễm Covid-19 nhất trong khu vực ĐNÁ, 

với 23 trường hợp được ghi nhận và đã chữa khỏi cho 22 người. 

Ban đầu, Chính phủ Lào cũng ban hành nhiều biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh 

và dần nới lỏng để tạo điều kiện phục hồi kinh tế. 

Hiện nay, các tụ điểm giải trí, karaoke vẫn phải đóng cửa, nhưng Lào đã cho phép nối 

lại các chuyến bay bán chuyến quốc tế và bật đèn xanh cho du lịch theo nhóm. 

Chính phủ Lào cũng đã yêu cầu chính quyền Vientiane xem xét quy mô phù hợp để tổ 

chức lễ hội lớn nhất trong năm là Bun That Luang nhằm hỗ trợ ngành dịch vụ, du lịch. 

Tuy nhiên, nhiều khả năng lễ hội sẽ không diễn ra với quy mô có thể tiếp nhận hàng 

nghìn lượt khách như thường lệ. 
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Doanh nghiệp Lào cần nỗ lực để hưởng lợi từ ưu đãi 

thuế quan của Trung Quốc 

heo báo chí Lào, Lào rất đề cao hợp tác kinh tế với Trung Quốc thông qua 

khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), với kỳ vọng sẽ giúp 

thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế Lào sau đại dịch Covid-19. 

Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội, nhà kinh 

tế cao cấp Leeber Leebouapao hôm 15/10 cho biết hợp tác kinh tế với Trung Quốc là 

rất quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân Lào. 

Ông Leeber nhận định Trung Quốc là thị trường rộng lớn cho nông sản Lào với nhu 

cầu ngày càng tăng, điều này có thể giúp thúc đẩy phát triển nông nghiệp và đầu tư 

vào Lào. 

Nhận định được đưa ra sau chuyến thăm và làm việc chính thức tại Lào trong chuyến 

công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc làm việc 

với người đồng cấp Lào và chào xã giao lãnh đạo Lào, ông Vương Nghị đã tái cam kết 

của Trung Quốc trong hỗ trợ Lào ngăn ngừa làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19, bên 

cạnh việc tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế song phương. Dẫn lời Ngoại trưởng 

Trung Quốc, Xinhua cho biết Trung Quốc sẵn sàng dành ưu tiên cho Lào trong việc 

tiếp cận vaccine do Trung Quốc sản xuất, đồng thời chú ý làm việc với các đối tác Lào 

để tăng tốc phát triển các dự án thuộc BRI dọc theo Hành lang Kinh tế Lào-Trung. 

Kể từ đầu năm, bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt để phòng ngừa Covid-19, các dự 

án phát triển của Trung Quốc tại Lào vẫn đạt tiến độ tích cực theo kế hoạch đã đề ra. 

Trong đó đáng chú ý là dự án đường sắt và đường cao tốc Vientiane-Vang Vieng. 

Ngoài ra, các hãng hàng không Trung Quốc và Lào cũng được phép khai thác chặng 

bay cố định Vientiane-Côn Minh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa lao động sang 

xây dựng đường sắt, đường cao tốc và các dự án quy mô lớn khác đang được triển khai 

tại Lào. Ngoài ra, thông tin từ chuyến làm việc của ông Vương Nghị cũng cho biết 

việc xây dựng Bệnh viện Mahosot ở thủ đô Vientiane hiện đạt 60% và dự kiến hoàn 

thành vào năm tới, đây là một trong các dự viện trợ mà chính phủ Trung Quốc dành 

cho Lào trong thời gian qua. 

Hiện, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào và là đối tác thương mại 

quan trọng. Tính đến năm 2019, Trung Quốc đã đầu tư vào 785 dự án phát triển với 

tổng giá trị 12 tỷ USD. Giá trị thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 3,5 tỷ USD vào 

năm 2019, tăng 17,4% so với năm 2018. 
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Lào kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành ngoại giao 

heo báo chí Lào, ngày 9/10, Bộ Ngoại giao Lào tổ chức lễ kỷ niệm 75 ngày 

truyền thống ngành ngoại giao (12/10/1945-12/10/2020). Buổi lễ có sự tham 

dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng, cố vấn Trung 

ương Đảng NDCM Lào, ông Somsavat Lengsavad. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Somsavat Lengsavad đã nêu bật những thành tựu ngoại giao 

của Lào kể từ quá trình cách mạng đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. Đồng 

thời nhấn mạnh với các cán bộ ngành về bản chất chiến đấu vũ lực song song với biện 

pháp chính trị và ngoại giao để đạt được những thành tựu to lớn trong việc thu hút sự 

ủng hộ và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. 

Nguyên Phó thủ tướng Lào cũng khẳng định những chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ 

đạo trực tiếp, sâu sát và toàn diện của Bộ Chính trị trong mọi giai đoạn phát triển và 

những nỗ lực của toàn Đảng và Chính phủ trong các vấn đề nội tại cũng đã góp phần 

vào thành công của ngành ngoại giao Lào. 

Bên cạnh đó, thông qua việc tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại và ngoại 

giao, Lào đã tăng cường hiểu biết và nhận được ủng hộ của đông đảo các quốc gia 

trong cộng đồng quốc tế. 

Theo Bộ Ngoại giao Lào, kể từ khi mở rộng quan hệ và hợp tác với các quốc gia và tổ 

chức quốc tế, đến nay Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 143 nước. 

Lào hiện có 40 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, trong đó 26 Đại sứ quán, 3 

cơ quan đại diện thường trú, 10 cơ quan Tổng lãnh sự và một cơ quan lãnh sự. 

Lào cũng có 17 lãnh sự danh dự ở nước ngoài và 18 quốc gia có lãnh sự danh dự tại 

Lào. 

Lào có quan hệ với 140 đảng phái chính trị trên thế giới và đã thành lập các hiệp hội 

hữu nghị với 18 quốc gia. 

Ngoài ra, chính phủ đã ký các thỏa thuận miễn thị thực cho người có hộ chiếu ngoại 

giao và công vụ từ 37 quốc gia, và miễn thị thực song phương cho người mang hộ 

chiếu phổ thông từ 11 quốc gia (bao gồm 9 nước ASEAN, Nga và Mông Cổ). 

Bên cạnh đó, Lào cũng miễn thị thực đơn phương cho người có hộ chiếu phổ thông từ 

Hàn Quốc, Nhật Bản và Thụy Sĩ. 

Lào có 28 cửa khẩu quốc tế và 5 cây cầu hữu nghị nối với các nước láng giềng, bao 

gồm Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Trung Quốc. 

Nguyên Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad cũng từng kinh qua các chức vụ trong 

ngành ngoại giao trong 10 năm, đã phát biểu kêu gọi các cán bộ ngành cần nhận thức 
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sâu sắc về tư tưởng và lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Kaysone Phomvihane cũng như 

chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước theo con đường chủ 

nghĩa xã hội. 

Giá USD tại thị trường không chính thức ở Lào đạt 

ngưỡng lịch sử 

heo báo chí Lào, giá USD quy đổi ở thị trường không chính thức tại Lào đạt 

ngưỡng lịch sử 10.000 Kip/USD. 

Khoảng cách giữa tỷ giá hối đoái chính thức trong hệ thống ngân hàng và thị 

trường ngoài tại Lào liên tục được nới rộng trong vài tháng qua tiếp tục xuất phát từ 

tình hình bất ổn cán cân cung-cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà nhập khẩu và thúc 

đẩy lạm phát gia tăng. 

Các ngân hàng thương mại niêm yết mức tỷ giá quy đổi USD với đồng nội địa Lào 

khoảng 9.238 Kip hôm 9/10, trong khi cùng thời điểm, giá quy đổi ở thị trường ngoài 

đạt ngưỡng 10.000 Kip/USD, vượt đỉnh lịch sử được ghi nhận trước đó. 

Việc không thể mua USD và bath Thái Lan từ ngân hàng do các quy định hạn chế 

khiến người có nhu cầu ngoại tệ, đặc biệt là các nhà nhập khẩu phải tìm kiếm tại điểm 

quy đổi ở thị trường ngoài. 

Việc này dẫn đến giá cả hàng hóa sẽ được tính theo tỷ giá quy đổi của thị trường ngoài, 

từ đó làm tăng mức độ lạm phát và đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên là người thu 

nhập thấp tại thành thị, khi 77% lượng tiêu thụ thực phẩm, hàng tiêu dùng nằm ở khu 

vực này. 

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) hồi tháng 6, tỷ giá hối đoái chính thức 

Kip/USD giảm 4,2%, trong khi tỷ giá thị trường ngoài giảm 9% vào tháng 4 năm 2020 

so với năm ngoái. Đồng thời, tỷ giá Kip/baht giảm 7%. 

Sự thiếu hụt thanh khoản ở thị trường chính thức khiến cán cân cung-cầu ngoại tệ 

chênh lệch ngày càng lớn, khiến sự chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa hai thị trường vượt 

ngưỡng lịch sử. Điều này còn ảnh hưởng từ vấn đề tăng cường tích trữ ngoại tệ vì lo 

ngại đồng Kip tiếp tục trượt giá. 

Cục Thống kê Lào báo cáo mới đây cho biết giá trị của đồng Kip đã giảm 4,29% so 

với USD và 10,3% so với đồng baht Thái Lan trong tháng 7. 

Trong khi đó, lượng ngoại tệ ở thị trường ngoài ở Lào được cho là rất lớn, tuy nhiên 

tỷ giá quy đổi liên tục ở mức cao. 

Lào vẫn đang là quốc gia nhập siêu, với mức thâm hụt thương mại được ghi nhận gần 

nhất trong tháng 8 là 7 triệu USD. 
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Đại dịch Covid-19 cũng đang tiếp tục làm gián đoạn xuất khẩu cùng dòng du khách 

nước ngoài và đầu tư vào Lào, các lĩnh vực được coi là nguồn thu ngoại tệ chính của 

nước này. 

Việc siết chặt hoạt động giao thương biên giới và đồng Kip tiếp tục mất giá sẽ tiếp tục 

khiến lạm phát ở mức cao. 

Khủng hoảng Covid-19 cũng làm trầm trọng thêm các lỗ hổng cấu trúc lâu đời trong 

nền kinh tế vĩ mô của Lào, bao gồm khả năng quản lý hạn chế, dẫn đến tình hình tài 

khóa và tiền tệ ảm đạm, ngay cả khi chưa xuất hiện đại dịch. 

Theo WB, việc hạn chế tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất hợp lý, Lào sẽ cần sự hỗ trợ 

đáng kể từ các đối tác phát triển để giải quyết vấn đề về cán cân thanh toán vào năm 

2020. 

Lào thúc đẩy dự án đường sắt Lào-Việt Nam 

heo báo chí Lào, Công ty Thương mại Dầu khí Lào (Petrotrade) vừa ký kết 

thỏa thuận thực hiện đánh giá tác động môi trường-xã hội của dự án Đường 

sắt Lào-Việt Nam với Công ty tư vấn quốc gia (National Consulting Group). 

Lễ ký kết diễn ra mới đây, giữa giám đốc kinh doanh của Petrotrade Pariya 

Nuanthasing và Phó chủ tịch NCG, bà Xaiythany Chanthavongsa. 

Theo thông cáo chính thức, mục đích ký kết thỏa thuận lần này nhằm thúc đẩy sự phát 

triển của dự án Đường sắt Lào-Việt Nam và "tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi 

trường-xã hội". 

Theo đó, liên danh các bên bao gồm Petrotrade, Công ty Thiết kế Kỹ thuật Giao thông 

Vận tải Việt Nam và Tập đoàn Phát triển Đường sắt Indonesia đang từng bước hoàn 

thiện các nội dung thuộc khuôn khổ biên bản ghi nhớ (MOU) về thiết kế chi tiết dự án 

với Chính phủ Lào được ký kết hồi tháng 10 năm ngoái mà thỏa thuận mới đây là một 

phần trong đó. 

Dự án đường sắt Lào-Viêt Nam là một trong các hợp tác phát triển lĩnh vực vận tải 

chiến lược giữa chính phủ hai nước thông qua kết nối giữa thị xã Thakhek ở tỉnh 

Khammuan, miền Trung Lào và cảng biển Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. 

Bên cạnh đó, dự án cũng phù hợp với chiến lược đưa Lào trở thành quốc gia trung tâm 

liên kết đất liên khu vực để bù đắp việc không có đường biên giới biển, cũng như giải 

quyết trở ngại đối với phát triển kinh tế do chi phí vận tải cao và thiếu cơ sở hạ tầng. 

Đường sắt Lào-Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược liên kết vận tải 

logistics của Lào bên cạnh các dự án đường sắt, cao tốc, cảng cạn và tối ưu hóa khả 

năng tận dụng cảng biển Vũng Áng, điểm tiếp cận vận tải biển gần nhất của Lào. 

Tuyến đường sắt mới có tổng chiều dài khoảng 400 km, trong đó có 240km trên lãnh 

thổ Lào, chạy từ thị xã Thakhek (Lào) đến cảng Vũng Áng của Việt Nam. Dự án cũng 
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sẽ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu than từ Indonesia sang Lào với tổng khối lượng 6,5 triệu 

tấn/năm, cũng như xuất khẩu 1 triệu tấn kali/năm từ Lào sang Indonesia. Công trình 

dự kiến hoàn thành trong vòng 36 tháng, đưa vào sử dụng từ năm 2024 với hạ tầng kỹ 

thuật đường ray đơn chuẩn quốc tế và tàu lửa vận chuyển hành khách, hàng hóa với 

tốc độ từ 90-120km/h theo công nghệ của Indonesia. 

Tại Lào, PetroTrade là doanh nghiệp hàng đầu về năng lượng, góp mặt vào nhiều dự 

án tầm chiến lược của Lào như đường sắt Lào-Việt Nam, khu Logistic Vientiane, cảng 

biển Vũng Áng. PetroTrade thành lập năm 2008 và hiện đang niêm yết cổ phiếu trên 

sàn chứng khoán Lào. 

National Consulting Group là doanh nghiệp uy tín tại Lào trong hoạt động tư vấn tác 

động môi trường-xã hội các dự án, đây cũng là doanh nghiệp tham gia vào hoạt động 

phát triển tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc. 

Lào nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Thakhek-

Champasak 

heo báo chí Lào, ngày 16/10 tại thủ đô Vientiane, Bộ Công chính và Vận tải 

Lào tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ với một doanh nghiệp tư nhân về việc 

triển khai khảo sát và thiết kế chi tiết tính khả thi phát triển dự án đường sắt 

từ huyện Thakhek, tỉnh Khammuan, miền trung Lào đến huyện biên giới 

Vangtao của tỉnh Champasak. 

Theo đó, tuyến đường sắt có lộ trình Thakhek-Savannakhet-Salavan-Vangtao có tổng 

chiều dài 345km, tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ bath, tương đương khoảng hơn 6.000 

tỷ Kip theo hình thức hợp tác công-tư, giữa chính phủ Lào với Công ty phát triển hạ 

tầng Sinnakhone. 

Đại diện ký kết thỏa thuận phía chính phủ Lào là Thứ trưởng Công chính Vận tải, bà 

Khamchanh Vongsengboun, phía công ty Sinnakhone là Chủ tịch Vanhxay Inthalaset, 

ngoài ra còn có sự chứng kiến lãnh đạo Bộ Công chính Vận tải cùng các ban ngành 

chức năng liên quan. 

Thông tin từ buổi lễ cho biết kế hoạch phát triển dự án được hình thành từ thời điểm 

hai nước Lào và Thái Lan khai thông cửa khẩu quốc tế Vangtao-Chongmek, thời gian 

nghiên khảo sát cũng dự kiến thực hiện trong khoảng 6-10 tháng. 

Nếu chính thức hoàn thành, tuyến đường sắt Thakhek-Champasak sẽ giúp Lào và các 

nước láng giềng giảm đáng kể chi phí cho lĩnh vực vận tải, logistics, từ đó nâng cao 

năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế vùng, tạo cơ hội tăng cường 

thu nhập cho người dân, tăng giá trị thu ngân sách cho chính phủ. 
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Lào thúc đẩy hoạt động khám sức khỏe cho lao động 

heo báo chí Lào, tuần qua, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội đã ký kết thỏa thuận 

hợp tác với bệnh viện Mahosot ở thủ đô Vientiane về việc tăng cường hoạt động 

khám và giảm tỷ lệ mắc các rủi ro sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trong 

nước. 

Theo đó, lễ ký kết đã diễn ra giữa Cục trưởng Cục Quản lý Lao động, ông 

Phongsaysack Inthalath và Giám đốc Trung tâm sức khỏe nghề thuộc bệnh viện 

Mahosot, bà Viengsavanh Xamounty dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Lao 

động và Phúc lợi xã hội, Bộ Y tế và các ban ngành chức năng có liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phongsaysack cho biết việc kiểm tra sức khỏe đối với người 

lao động là rất quan trọng và cần được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần. 

Bên cạnh đó, người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ gặp rủi ro sức khỏe 

cao như nghành công nghiệp hóa chất và công nghiệp khai khoáng cần được kiểm tra 

sức khỏe ít nhất hai lần một năm. 

Theo quy định của Bộ Y tế Lào, người sử dụng lao động phải thực hiện theo dõi sức 

khỏe và coi sức khỏe của người lao động như một yếu tố quan trọng của hoạt động 

kinh doanh hàng năm. 

Chính phủ Lào hiện đang rất chú ý đến việc quản lý người lao động và đã yêu cầu Bộ 

Lao động và Phúc lợi xã hội cùng các ngành liên quan tăng cường hiệu quả quản lý 

lực lượng lao động trong nước nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp phát sinh. 
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Lào xem xét tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển 

bền vững SDGs 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào và các đối tác phát triển tiếp tục cam kết thúc 

đẩy nỗ lực hoàn thành Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững trong 

bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát đang tạo ra nhiều tác động tiêu cực. 

Cam kết được các bên liên quan đưa ra tại Hội nghị lần thứ 4 về tiến bộ đạt được trong 

việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Lào, diễn ra hôm 13/10 

tại thủ đô Vientiane. 

Chủ trì Hội nghị lần này là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thongphane Savanphet và Điều 

phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Lào Sara Sekkenes với chủ đề chính 

“Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững - Tăng cường liên kết giữa chính 

phủ và đối tác phát triển với Liên hợp quốc tại CHDCND Lào”. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thongphane Savanphet đã nhấn mạnh tầm quan 

trọng của quan hệ đối tác và hợp tác giữa tất cả các bên liên quan, đặc biệt ghi nhận 

những đóng góp quan trọng của Liên hợp quốc và các đối tác phát triển trong việc hỗ 

trợ sự tiến bộ của Lào. 

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Lào cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa 

phương và tăng cường quan hệ đối tác trong việc giải quyết những thách thức chung 

để đạt được các nội dung của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và 

từng bước đưa Lào rời khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển, nhất là trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19 lây lan và còn nhiều biến số khó lường, 

Phát biểu tại cuộc họp, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Lào Sara Sekkenes cho 

biết Chương trình nghị sự 2030 đã đưa ra kế hoạch hành động nhằm phục hồi ảnh 

hưởng của Covid-19 một cách toàn diện và bền vững, đồng thời khẳng định mục tiêu 

cốt lõi của chương trình nghị sự là nhắm vào tăng cường tính bền vững, thịnh vượng 

và hợp tác chung để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, từ đó tạo ra nền tảng vững 

chắc nhất để đối đầu với những thách thức như đại dịch. 

Trong phiên thảo luận, các đại biểu từ ban ngành chính phủ Lào cùng đối tác phát triển 

đã kêu gọi tăng tốc các giải pháp chung có tính bền vững để giải quyết thách thức mà 

Lào đang phải đối mặt, bao gồm đói nghèo, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và khoảng 

cách giàu nghèo. 

Lào là một trong những quốc gia đầu tiên tiến hành bản địa hóa các mục tiêu phát triển 

bền vững và lồng ghép chúng vào khung kế hoạch phát triển quốc gia. 

Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội Quốc gia lần thứ 8 (NSEDP) hiện tại mà Lào 

đang thực hiện cũng đang bao gồm các công tác nhằm đạt được mục tiêu phát triển 

bền vững ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường theo nội dung Chương trình nghị 
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sự 2030. Trong thời gian sắp tới, các mục tiêu phát triển bền vững sẽ tiếp tục được 

lồng ghép sâu hơn vào NSEDP thứ 9 (2021-2025), đồng thời chính phủ Lào cam kết 

sẽ hợp tác chặt chẽ với LHQ và các đối tác phát triển khác để đảm bảo hiệu quả trong 

các nỗ lực đạt được mục tiêu chung của Chương trình nghị sự 2030. 

Lào triển khai hệ thống đo đạc đất đai trên cả nước 

heo truyền thông Lào, Cục Đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào 

vừa lắp đặt thành công và tiến hành bàn giao 22 Trạm tham chiếu vận hành 

liên tục (CORS) để sử dụng tại nhiều tỉnh. CORS sẽ cung cấp dữ liệu vệ tinh 

có độ chính xác cao về đất đai để hỗ trợ điều hướng, khảo sát, xây dựng kế 

hoạch ứng phó với thiên tai và các lĩnh vực khác trên phạm vi toàn quốc. 

Theo đó, bảy trạm CORS đã được lắp đặt tại Phòng Tài nguyên và Môi trường của 

huyện Hongsa (tỉnh Xayaboury) và huyện Bountay (tỉnh Phongsaly) và các Sở Tài 

nguyên và Môi trường của các tỉnh Xayaboury, Luang Prabang, Xieng Khuang, 

Huaphan và Oudomxay. Chín trạm được lắp đặt ở miền Trung Lào, bao gồm quận 

Sangthong và Pakngum ở thủ đô cùng với các tỉnh Borikhamxay, Savannakhet, 

Xaysomboun, Vientiane Khammuan và Savannakhet. 

Tại Nam Lào, sáu trạm CORS đã được lắp đặt trên các tỉnh Saravan, Champassak, 

Attapeu và Xekong. Việc triển khai các hệ thống CORS là một phần trong kế hoạch 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm xây dựng 77 trạm CORS trên toàn quốc từ 

năm 2016 đến năm 2022, hiện tại, đã lắp đặt thành công 55 trạm ở 55 huyện trên 17 

tỉnh. 

Lễ bàn giao 22 CORS nói trên vừa được tổ chức tại thủ đô Vientiane hôm 9/10 giữa 

Cục trưởng Cục Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Anongsone Phommachanh 

và Giám đốc điều hành UniqTek Insi Development Construction JV - đơn vị thực hiện 

dự án, ông Chandavong Southitham, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, ông Sommad Pholsena cùng lãnh đạo các ban ngành chức năng có liên 

quan. 

Hiện UniqTek Insi và Cục Đất đai đang ưu tiên lắp đặt các trạm CORS ở vùng sâu 

vùng xa. Dữ liệu thu thập được có giá trị trong việc khảo sát đất đai và công tác liên 

quan khác để hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, khí tượng và tài nguyên nước. 
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Lào-Trung Quốc thúc đẩy tăng cường kết nối khu vực 

heo báo chí Lào, thông qua cửa ngõ Lào, Trung Quốc đang tích cực xây dựng 

các tuyến giao thông nhằm tăng cường khả năng kết nối đường bộ và thúc đẩy 

hợp tác kinh tế với các nước Asean. 

Chính phủ Lào và Trung Quốc đang hợp tác xây dựng hạ tầng các tuyến giao 

thông quan trọng, đặc biệt là đường cao tốc Vientiane-Boten, sẽ kết nối với tuyến cao 

tốc mới phía Nam do Trung Quốc phát triển để giảm thời gian di chuyển giữa hai bên. 

Chính phủ Lào và Trung Quốc tin rằng các tuyến đường cao tốc mới sẽ cải thiện mạng 

lưới đường bộ của khu vực, thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch, không chỉ giữa 

Lào và Trung Quốc mà trong toàn khu vực. 

Hiện tại, Trung Quốc đang tăng tốc thực hiện dự án đường cao tốc quốc tế Mãnh Lạp 

– Mohan thuộc địa phận tỉnh Vân Nam, nhằm kết nối với Lào qua cửa khẩu tại tỉnh 

Luang Namtha với mục tiêu hoàn thành đưa vào sử dụng ngay trong năm 2020. Đây 

sẽ là tuyến đường cao tốc thứ hai kết nối các địa phương của Vân Nam với Lào, tuyến 

trước đó là Cảnh Hồng – Mohan (cửa khẩu tương ứng phía Lào là Bo Ten), hoàn thành 

năm 2017, tạo thành một đoạn quan trọng của tuyến đường cao tốc Côn Minh-Bangkok 

qua Lào. 

Đối với Lào, chính phủ nước này cũng đang hợp tác với một doanh nghiệp ở tỉnh Vân 

Nam để tiến hành xây dựng tuyến cao tốc 450km nối Vientiane và Boten theo mô hình 

BOT, có thời hạn 50 năm, trong đó chính phủ Lào nắm giữ 5% cổ phần. 

Đoạn đầu tiên của tuyến cao tốc nối Vientiane-Vang Vieng với 4 làn xe chạy dài hơn 

110km, có trị giá đầu tư 1.3 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng vào cuối 

năm 2020 này, giúp tiết kiệm thời gian lưu thông giữa hai địa điểm giảm xuống còn 

1.5h so với 2.5h như trước. 

Ba đoạn dự kiến khác của đường cao tốc Vientiane-Boten là Vangvieng-Luang 

Prabang, Luang Prabang-Oudomxay và Oudomxay-Boten. Hiện liên doanh phát triển 

đường cao tốc Lào-Trung đang chờ đợi chính phủ Lào phê duyệt để có thể tiếp tục 

triển khai giai đoạn mới của dự án. 

Hiện chưa có thời điểm cụ thể nào được đưa ra về việc hoàn thành toàn tuyến cao tốc 

Vientiane-Boten và kết nối với hệ thống cao tốc phía Nam Trung Quốc. 

Trong 4 năm trở lại đây, việc phát triển hạ tầng giao thông giữa Vân Nam với các nước 

hạ nguồn Mekong đã thúc đẩy mạnh thương mại giữa hai bên, đạt khoảng 15.47 tỷ 

USD trong năm 2019. Vân Nam hiện có ít nhất 40 tuyến vận tải hàng không đến khu 

vực Mekong. 
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Ngoài ra, tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, một phần của tuyến đường sắt kết nối Côn 

Minh-Singapore hiện cũng đang đạt hơn 90% tiến độ, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng 

trong cuối năm 2021, dự kiến sẽ có khoảng 14 triệu lượt hành khách mỗi năm. 

Tuyến đường sắt là một trong các tham vọng kết nối giao thông nhằm thúc đẩy thương 

mại giữa Trung Quốc và các nước Asean, đồng thời hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu đưa 

đất nước không giáp biển thành trung tâm đất liền khu vực của Lào. 

Giai đoạn 2 cao tốc Lào-Trung đoạn Vang Vieng – 

Luang Prabang chuẩn bị được triển khai 

heo báo chí Lào, ngày 30/9 vừa qua Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng Vân Nam 

- Yunnan Infrastructure Investment Co.,Ltd (YCIH) đã tổ chức hội nghị xem 

xét thông qua luận chứng khả thi (FS) đối với dự án đường cao tốc Lào Trung 

giai đoạn 2 đoạn từ Văng Viêng tới Luang Prabang. 

Theo đó, hội nghị đã mời các chuyên gia của Viện nghiên cứu thiết kế quy hoạch giao 

thông tỉnh Vân Nam, Công ty tư vấn giao thông tỉnh Vân Nam, Viện nghiên cứu khảo 

sát thiết kế đường bộ số 1 Bộ Giao thông Trung Quốc trong vai trò thẩm định, đánh 

giá luận chứng. 

Tại hội nghị, người phụ trách doanh nghiệp quản lý dự án, đơn vị thiết ký đã trình bày 

báo cáo chi tiết về các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án thiết kế, bố trí hầm cầu, 

hành lang tuyến đường, giá thành cơ bản của dự án đường cao tốc Văng Viêng – Luang 

Prabang. Thông qua phân tích, thảo luận của chuyên gia, cuối cùng luận chứng đã 

được thông quả, khẳng định tính khả thi việc triển khai dự án của nhà đầu tư Trung 

Quốc tại Lào. 

Việc luận chứng khả thi dự án đường cao tốc Văng Viêng - Luang Prabang được thông 

qua tại hội nghị nói trên đánh dấu việc khởi công xây dựng chính thức dự án sẽ sớm 

được bắt đầu. Sau khi được phía Trung Quốc thông qua, dự án sẽ phải tiếp tục trải qua 

đợt đánh giá phê duyệt của phía Lào trước khi có thể ký kết hợp đồng triển khai chính 

thức dự án, dự kiến việc xây dựng chính thức sẽ được thực hiện vào đầu năm 2021 và 

mất 3 năm để hoàn thành. 
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Ngoại trưởng Trung Quốc chào xã giao lãnh đạo Lào 

heo báo chí Lào, trong lần thứ 2 đến Lào kể từ đầu năm 2020, Ngoại trưởng 

Trung Quốc Vương Nghị sau khi hoàn thành hội đàm với người đồng cấp 

Saleumxay Kommasith và đạt được một số thỏa thuận hợp tác chung, đã đến 

chào xã giao Chủ tịch, Tổng Bí thư Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng 

Chính phủ Thongloun Sisoulith. 

Tại cuộc hội đàm ở phủ Chủ tịch nước, ông Bounnhang Vorachith đã bày tỏ đánh giá 

cao và khẳng định chuyến thăm và làm việc lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ 

đóng góp vào tiến trình triển khai các hợp tác chung giữa Đảng, Chính phủ nhân dân 

hai nước, đồng thời tiếp tục làm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp 

tác toàn diện theo khuôn khổ đối tác chung vận mệnh Lào-Trung Quốc -Lào ngày càng 

đạt được nhiều thành quả. 

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đã bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp ấm áp và thiện chí 

của Chủ tịch, Tổng Bí thư Lào, đồng thời báo cáo kết quả đạt được trong các hoạt động 

thăm và làm việc tại Lào lần này. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng đã đến chào xã giao và trò chuyện với Thủ 

tướng Lào Thongloun Sisoulith. 

Trong buổi làm việc trước đó với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, 

hai bên Lào-Trung Quốc đã đat được một số thỏa thuận quan trong nhằm tiếp tục thúc 

đẩy các hợp tác chung, bao gồm việc triển khai làn xanh xuất nhập cảnh đặc biệt, kế 

hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song 

phương, tổ chức năm Hữu nghị Lào-Trung Quốc 2021 cũng như các hợp tác và hỗ trợ 

trong việc phòng chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng giành cho Lào khoản viện trợ không hoàn lại Dự án cung 

cấp trang thiết bị phòng chống sốt xuất huyết, Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn 

Lào giai đoạn 2 và Dự án thiết lập hệ thống ưu đãi tổng quát 0% đối với 97% danh 

mục hàng hóa xuất khẩu (GSP 97%). 

Lào là điểm dừng chân thứ 3 trong chuyến công du các nước ASEAN của Ngoại trưởng 

Vương Nghị, sau Campuchia, Malaysia. Tiếp đó, ông này cũng sẽ tiếp tục đến thăm 

chính thức Thái Lan và Singapore. 

Năm 2019, lĩnh vực thương mại và đầu tư song phương Lào-Trung Quốc tiếp tục tăng 

trưởng cao, Trung Quốc hiện đang là nhà đầu tư số 1 tại Lào với tổng cộng 785 dự án 

trị giá hơn 12 tỷ USD, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Lào, hai nước đạt 

kim ngạch 3.54 tỷ USD, tăng 17.4%, trong đó giá trị nhập khẩu của Lào đạt 1.6 tỷ 

USD, tăng 29.6 %, xuất khẩu đạt 1.94 tỷ USD, tăng 8.9%. 
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Hồi tháng 2, ông Vương Nghị cũng đã đến Vientiane để tham dự Hội nghị Bộ trưởng 

Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về vấn đề Covid-19 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 

giao về hợp tác Mekong-Lan Thương. 

Lào, Thái Lan lên kế hoạch xây dựng cầu Hữu nghị số 6 

heo báo chí Lào, Lào và Thái Lan đang thảo luận về ý tưởng xây cầu hữu nghị 

thứ 6 bắc qua sông Mekong để tăng cường kết nối giao thông giữa 2 nước. 

Trong một phát biểu trước truyền thông, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan 

Saksayam Chidchob hôm 16/10 cho biết dự án sẽ được triển khai khi hai chính 

phủ đạt được thỏa thuận chính thức trong thời gian tới. 

Dự kiến cầu Hữu nghị số 8 có chiều dài 1.02km nằm giữa huyện Nakhonpheng, tỉnh 

Salavan và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan, sau đó sẽ được kết nối với quốc lộ 13 

phía Nam và có thể liên kết với quốc lộ 15B của Việt Nam. 

Tổng giá trị của dự án là 4.4 tỷ Bath, phía Thái Lan đang đặt vấn đề chia đều kinh phí 

đầu tư, tức mỗi nước sẽ chi trả 50% và thỏa thuận chung khả năng sẽ đạt được vào 

cuối năm nay. 

Cục trưởng Cục Đường Cao tốc Thái Lan Sarawut Songwilai cho biết việc lấy mặt 

bằng dự án sẽ được triển khai trong vòng 2 năm tới, dự kiến khởi công vào năm 2023, 

hoàn thành trong năm 2025. 

Hiện, Lào và Thái Lan có 4 cây cầu Hữu nghị bắc qua sông Mekong, là một phần của 

các cửa khẩu quốc tế song phương, cửa ngõ chính trong việc thúc đẩy thương mại giữa 

hai nước. 
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Lào-Ấn Độ tăng cường hợp tác lĩnh vực dược phẩm 

heo truyền thông Lào, Chính phủ Lào và Ấn Độ đang tiến hành xúc tiến tìm 

hiểu tính khả thi hợp tác thương mại trong lĩnh vực dược phẩm, bao gồm dược 

cổ truyền Hindu Ayurveda, y học cổ truyền, dược phẩm và thiết bị y tế. 

Mới đây, Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Dược phẩm của Ấn Độ (Pharmexcil), 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Vientiane, Đại sứ quán Lào tại New Delhi phối hợp với Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Lào (LNCCI) đã tổ chức hội nghị từ xa để thảo 

luận về việc xúc tiến thương mại trong lĩnh vực dược phẩm và Ayurveda, với sự tham 

dự của đại diện 13 doanh nghiệp Lào và 29 doanh nghiệp Ấn Độ trong lĩnh vực này. 

Đại sứ Ấn Độ, ông Dinkar Asthana cho biết mục tiêu của cuộc họp là nhằm xây dựng 

hợp tác giữa các doanh nghiệp Lào và Ấn Độ trong lĩnh vực dược phẩm phổ thông và 

dược phẩm cổ truyền Hindu Ayurveda. 

Ông Dinkar cũng cho biết thêm các doanh nghiệp dược phẩm Ấn Độ có thể sẽ thí điểm 

hoạt động tại thị trường Lào thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất, trồng và chế 

biến Ayurveda để xuất khẩu sang các nước trong khu vực. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lào tại Ấn Độ, ông Bounneme Chouanghom nhấn mạnh 

Chính phủ Lào đang rất chú trọng phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe trong nước 

và hoan nghênh đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. 

Trong đó, với tư cách là một trong các quốc gia có nền sản xuất dược phẩm chất lượng 

cao, Ấn Độ có thể đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển hệ thống chăm sóc 

sức khỏe của Lào. 

Đại sứ Bounneme Chouanghom cũng bày tỏ hy vọng Ấn Độ, nước đang tích cực hỗ 

trợ hoạt động ngăn chặn Covid-19 trên nhiều nước sẽ cung cấp vaccine phòng ngừa 

virus trong tương lai. 

Thanongsinh Kanlagna, Phó Chủ tịch LNCCI cũng nhận định việc hợp tác với doanh 

nghiệp Ấn Độ có thể phát triển nền sản xuất dược phẩm từ dược liệu truyền thống của 

Lào, nhằm cung cấp cho cả thị trường trong và ngoài nước. 

Tại cuộc họp, đại diện mỗi bên cũng đã thuyết trình về một số sản phẩm dược phẩm 

đang được phát triển bởi doanh nghiệp mình đến các đại biểu tham dự. 
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Đại diện Bộ Công an Việt Nam chúc mừng ngày thành 

lập lực lượng cảnh vệ Lào 

heo báo chí Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện 

Bộ Công an Việt Nam tại Lào vừa đến thăm và chúc mừng Thiếu tướng 

Somphong Khamviloun, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Trung ương, Bộ Công an 

Lào nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Lào 

(11/11/1961-11/11/2020). 

Tại cuộc gặp, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng gửi lời chúc mừng đến Bộ Tư lệnh 

Bảo vệ Trung ương Lào, khẳng định các thành quả to lớn trong suốt 59 năm qua đã 

phản ánh sự vững mạnh, trí tuệ và kiên trung của lực lượng cảnh vệ Lào trong đoàn 

kết đấu tranh, hi sinh vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được Đảng và Nhà nước Lào giao phó. 

Cũng nhân dịp này, Thiếu tướng Somphong Khamviloun cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc 

đến Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại 

Lào đã dành thời gian quý báu đến thăm hỏi và chúc mừng, đồng thời gửi lời chúc đến 

toàn đoàn sức khỏe và thành công trong công tác của mình. 

Chuyến thăm và chúc mừng lần này của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam mang 

ý nghĩa quan trọng, tiếp tục phản ánh tình hữu nghị đặc biệt, mối quan hệ lâu đời của 

hai nước Lào-Việt Nam. 

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Trung ương là cơ quan thuộc Bộ Công an Lào, có chức năng, nhiệm 

vụ tương tự như Bộ Tư lệnh cảnh vệ thuộc Bộ Công an Việt Nam, là cơ quan bảo vệ 

cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào, bảo vệ các nguyên thủ, khách quốc tế đến 

thăm và làm việc tại Lào, bảo vệ các khu vực làm việc, các hoạt động, hội nghị của 

Đảng, Nhà nước Lào. 

Trong nhiều năm qua, lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và lực lượng Cảnh vệ Lào luôn có 

sự hợp tác quốc tế, giúp đỡ lẫn nhau một cách chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong công 

tác đào tạo, huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo đảm an ninh, an toàn 

cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao cũng như các đối tượng cảnh vệ. Ðó là những việc 

làm cụ thể, thiết thực, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết 

đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, cũng như tình đoàn kết gắn bó của lực 

lượng công an hai nước. 
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  Việt Nam trao tặng thiết bị kỹ thuật thông tin cho Bộ 

Quốc phòng Lào 

heo truyền thông Lào, ngày 16/10, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ bàn giao 

220 bộ trang thiết bị truyền thông, là quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam 

cho Cục Thông tin, Bộ Quốc phòng Lào. 

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện trao tặng số trang thiết bị nói trên là Đại 

tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, đại diện phía Lào là Thiếu 

tướng Khamsit Xaysongkham, Cục trưởng Cục Thông tin, Bộ tổng tham mưu Quân 

đội Nhân dân Lào. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự chứng kiến của Thứ trưởng Quốc phòng 

Lào, Trung tướng Aesamai Leuangvanxay cùng các cán bộ hai bên. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tào Văn Thái nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa Việt 

Nam và Lào trong những năm qua liên tục phát triển, ngày càng thực chất và đi vào 

chiều sâu, qua đó đóng góp vào việc nâng cao sức mạnh và năng lực tác chiến của 

quân đội hai nước. 

Theo đó, số trang thiết bị trong đợt trao tăng lần này là một trong các sản phẩm nổi 

bật, chất lượng cao do Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu phát triển 

và sản xuất, dự kiến sẽ góp phần hỗ trợ tăng cường hiệu quả công tác thông tin, truyền 

thông của Quân đội Nhân dân Lào trong thời gian tới. 

Phát biểu tại lễ trao tặng, Thiếu tướng Khamsit Xaysongkham thay mặt Bộ Quốc 

phòng Lào bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cũng 

như Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quan tâm ủng hộ và cung cấp hỗ trợ quý báu cho 

lực lượng Quân đội Nhân dân Lào. Đồng thời khẳng định trong suốt giai đoạn đã qua, 

lực lượng thông tin Bộ Quốc phòng hai nước luôn có sự hợp tác toàn diện và chặt chẽ 

không chỉ trong thời chiến mà còn cả ở thời bình, trở thành một trong những biểu 

tượng cho mối quan hệ hợp tác và đoàn kết đặc biệt giữa quân đội Lào và Việt Nam. 

Thiếu tướng Khamsit Xaysongkham cũng cam kết sẽ chỉ đạo sát sao công tác tập huấn 

kỹ năng và sử dụng số trang thiết bị nói trên để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác 

thông tin của Bộ Quốc phòng Lào. 
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  Mỹ hỗ trợ xây dựng trung tâm tư vấn pháp lý cho Lào 

heo truyền thông Lào, mới đây, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã 

phối hợp với Bộ Tư pháp Lào thành lập Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý đầu tiên tại 

Vientiane nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý cho người dân 

Lào. 

Theo đó, lễ công bố thành lập văn phòng hỗ trợ pháp lý đã diễn ra tại Sở Tư pháp 

Vientiane hôm 12/10 có sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Bounsavath 

Boupha, Đô Phó Vientiane, ông Sihoun Sithiluexay và Đại sứ Mỹ tại CHDCND Lào 

Peter M. Haymond. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Haymond nhấn mạnh dự án thể hiện quyết tâm của Mỹ 

theo khuôn khổ Đối tác Toàn diện Mỹ-Lào trong việc hỗ trợ chính phủ Lào xây dựng 

quốc gia pháp quyền thông qua việc cải thiện và thúc đẩy quyền tiếp cận công lý cho 

tất cả người dân Lào. 

Đại sứ Haymond cũng cho biết Mỹ ủng hộ mục tiêu của CHDCND Lào về việc tăng 

cường vai trò, phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng với tư cách là thành viên của 

ASEAN. 

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Vientiane, Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý sẽ cung cấp cho người 

dân Lào các dịch vụ pháp lý quan trọng, bao gồm tư vấn pháp lý, tài liệu và các thủ 

tục liên quan tại tòa án. Đồng thời hỗ trợ Lào trong việc xây dựng nhà nước pháp 

quyền theo kế hoạch tổng thể về lĩnh vực pháp lý. 

Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý là một phần của dự án Hỗ trợ Pháp lý do Mỹ tài trợ với trị 

giá khoảng 42.700 USD và do Quỹ Châu Á (AF) thực hiện. Trong tương lại, dự án sẽ 

tiếp tục hỗ trợ Bộ Tư pháp mở thêm các văn phòng tương tự tại các tỉnh Oudomxay, 

Phongsaly, Savannakhet, Luang Namtha, Champassak, Xayabouly, Luang Prabang, 

Salavan và Vientiane, cùng hơn 90 Văn phòng trợ giúp pháp lý ở cấp huyện. 

Ngoài lĩnh vực tư pháp, thông qua USAID, Mỹ cũng hỗ trợ Lào trong nhiều dự án thúc 

đẩy giáo dục cơ sở, cải thiện sức khỏe và vấn đề dinh dưỡng cũng như thúc đẩy thuận 

lợi hóa thương mại, đầu tư, phòng chống buôn người. 
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Tin vắn: 

  Lào tiêu hủy số lượng lớn ma túy 

heo báo chí Lào, Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày quốc gia phòng, chống ma túy 

của Lào (12-10-2001 - 12-10-2020), các địa phương trên cả nước Lào đã tiến 

hành tiêu hủy hàng trăm bánh heroin, hàng chục triệu viên ma túy tổng hợp, 

cùng nhiều loại ma túy khác là tang vật từ các vụ án ma túy. 

Trong các tỉnh tổ chức thiêu hủy ma túy đợt này, Bokeo là tỉnh có lượng ma túy tiêu 

hủy tương đối nhiều, do tỉnh này giáp khu Tam giác vàng, giáp Thái Lan và Myanmar. 

Số ma túy tỉnh Bokeo đem tiêu hủy lần này theo quyết định của tòa án gồm 6.579.131 

viên ma túy tổng hợp; 12 gói nhỏ và 260 bánh heroin; 362 túi và 25 lọ ma túy đá; 11 

túi ketamin. Tại tỉnh Xayaburi, nhân dịp này đã tổ chức tiêu hủy 110.479 viên ma túy 

tổng hợp và một số loại ma túy khác. Trong khi đó, tại thủ đô Vientiane, tổ chức tiêu 

hủy 659 kg ma túy các loại, chủ yếu là heroin, ma túy đá, cần sa khô, ma túy đá. Hằng 

năm, Lào đều tiến hành thực hiện các phong trào xã hội phòng, chống ma túy, xây 

dựng hàng trăm trường học không ma túy, các làng xã tiên tiến điển hình không ma 

túy trên toàn quốc. 

Lào đẩy mạnh sửa chữa quốc lộ 13 phía Bắc 

heo báo chí Lào, nhiều tuyến quốc lộ nằm trong diện sửa chữa, nâng cấp do 

tình trạng hư hỏng gia tăng trong mùa mưa tại Lào. 

Trong đó, quốc lộ 13 phía bắc, từ đoạn ngoại thành thủ đô Vientiane trở đi, 

luôn ở trong tình trạng xuống cấp nặng nề sau các đợt mưa và ngập lụt trong suốt mùa 

mưa. Tình trạng này liên tục được dư luận phản ánh khiến chính quyền phải đẩy mạnh 

tiến độ công tác sửa chữa, nâng cấp. 

Theo báo cáo, công tác sửa chữa đang khắc phục bề mặt đường và lắp đặt thêm đường 

thoát nước. 

Dự án nâng cấp quốc lộ 13 của Lào do một doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện trên 

cơ sở nguồn vốn vay của chính phủ từ một số ngân hàng quốc tế, bao gồm có 3 giai 

đoạn. Giai đoạn đầu từ bản Sikhay đến Sikeuth ở quận Naxaithong, thủ đô Vientiane, 

giai đoạn 2 từ Sikeuth đến huyện Phonhong và giai đoạn cuối cùng từ Phonhong đến 

Vang Vieng của tỉnh Vientiane. 

Quốc lộ 13 là trục giao thông huyết mạch của Lào, có tầm quan trong trọng đối với 

dòng lưu thông hàng hóa nội địa cũng như xuất khẩu với các quốc gia láng giềng. 
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  Việt Nam cung cấp 1.100 suất học bổng cho Lào 

heo báo chí Lào, Hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt 

Nam và Lào sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với kế hoạch cung cấp 1.100 suất học 

bổng mới cho công dân Lào mà chính phủ Việt Nam phê duyệt. 

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa có buổi gặp và làm việc với Thứ 

trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simalavong để trao đổi về kế hoạch hợp 

tác lĩnh vực giáo dục song phương. 

Theo đó, hai bên dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận về kế hoạch chiến lược hợp tác giáo dục 

giai đoạn 2021-2030 vào cuối năm nay, bên cạnh việc cung cấp các suất học bổng Việt 

Nam cho công dân Lào trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm trình độ cử nhân, 

trên cử nhân và đào tạo ngắn hạn. Bên cạnh đó, mỗi năm Việt Nam cũng cung cấp học 

bổng cho Lào thông qua nhiều cơ sở giáo dục và bộ ngành khác nhau. Năm 2019, 

Chính phủ Việt Nam đã cấp hơn 1.200 suất học bổng cho sinh viên và cán bộ Lào sang 

học tập tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị và quản trị, quốc phòng, 

an ninh và khoa học và công nghệ. 

Mexico cấm nhập khẩu thịt lợn từ nhiều nước, trong đó 

có Lào 

heo báo chí Lào, Chính quyền Mexico vừa ra lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn từ 

57 quốc gia trên thế giới, trong đó có Lào. 

Động thái diễn ra trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trong 

khu vực, theo thông báo chính thức của Đại sứ quán Mexico tại Lào. 

Bên cạnh đó, Mexico cũng yêu cầu những người lưu trú hoặc quá cảnh 57 quốc gia 

trong danh sách phải khai báo việc không tiếp xúc với động vật nuôi nhốt tại trang trại 

hoặc vườn thú trước khi nhập cảnh nước này. 

Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm của Lào xuất khẩu sang Mexico là quần áo, thiết bị 

điện, nhựa và cao su. 

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Lào được ghi nhận gần đây nhất là ở huyện 

Xienghon, tỉnh Xayaboury, miền bắc đất nước, trước đó là tỉnh Luang Namtha, dịch 

khiến 3000-4000 con lợn chết và hơn 1.000 con khác bị tiêu hủy. 
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 Sẽ có hơn 5 tỷ USD đầu tư vào khu du lịch Vang Vieng 

heo báo chí Lào, sau hơn 2 năm nghiên cứu tính khả thi, Công ty Phát triển 

vùng mới Vang Vieng Lao cho biết đang tiến hành giai đoạn đàm phán tô 

nhượng đất với chính phủ để triển khai dự án phát triển tổ hợp du lịch tại thị 

trấn du lịch hàng đầu của Lào. 

Theo đó, dự án sẽ được triển khai trên diện tích 7.000ha ở bờ tây sông Nam Song, thị 

trấn Vang Vieng, tỉnh Vientiane với 5 giai đoạn và có thời hạn 29 năm, với tổng mức 

đầu tư 5.3 tỷ USD, bao gồm các hạng mục đường giao thông, 4 cầu vượt sông Nam 

Song, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, trung tâm hội nghị quốc tế, cửa 

hàng miễn thuế, điểm du lịch tự nhiên và tâm linh trên cơ sở các tiềm năng sẵn có của 

đia phương cùng tổ hợp hoạt động thương mại hiện đại, mục tiêu đưa Vang Vieng 

thành "biểu tượng du lịch của Lào", "ngôi vườn phía sau của thủ đô Vientiane" và điểm 

nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Lộ trình phát triển của dự án vẫn bám sát tiêu chí duy 

trì cảnh quan tự nhiên, mang lại lợi ích cho người dân địa phương, thúc đẩy sự quay 

lại nhiều hơn của du khách từng đến Vang Vieng và "không có chuyện di dân tái định 

cư". Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội việc làm cho 27.800 người lao động, từ 

đó thúc đẩy mạnh mẽ phát triển các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ và thu hút thêm đầu tư 

vào Vang Vieng. 

 Hơn 4.000ha lúa ở Lào bị ngập do lũ 

heo báo chí Lào, mực nước hàng loạt các nhánh sông chính tại tỉnh 

Savannakhet như Xe Banghieng, Xe Xangxoi, Xe Champhone và Huay 

Namlamkhong dâng cao sau đợt mưa lớn dài ngày từ ảnh hưởng của bão 

nhiệt đới Linfa (cơn bão số 6) đã làm ngập lụt, gây thiệt hại diện tích lớn lúa 

mùa tại địa phương. 

Phòng Nông nghiệp huyện Xonlaboury, tỉnh Savannakhet cho biết mưa lớn đã khiến 

nhiều sông trên địa bàn tràn bờ làm ngập hơn 4.000ha lúa mùa đang trong giai đoạn 

thu hoạch. 

Hiện, lực lượng chức năng, gồm các phòng ban chính quyền, bộ đội, công an đang 

tập trung hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, di chuyển vật nuôi, tài sản, lương thực rời 

khỏi các vùng trũng để giảm nhẹ thiệt hại. 
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 Tập đoàn Krittaphong khởi công dự án chung cư 

Landmark 

heo Tổng hội Hoa kiều Lào cho biết, ngày 8/10 vừa qua tại khu quần thể dự 

án biệt thự ngoại giao, còn được biết đến với tên gọi Khu biệt thự ASEM bờ 

sông Mê Công đã diễn ra lễ khởi công dự án khu chung cư Landmark được 

coi là giai đoạn 2 của dự án tổng thể Khu ngoại giao Landmark, dự án do Tập 

đoàn Krittaphong đầu tư và thi công. 

Dự án chung cư Landmark, có vị trí nằm, nằm giữa khu thương mại nhà hàng chợ đêm 

và khách sạn Donchan Place đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Krittaphong. Trước đây 

dự án được quy hoạch thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Lào và Tập 

đoàn Krittaphong, với khoản vốn vay trị giá hơn 52 triệu USD từ Ngân hàng Công 

thương Trung Quốc – ICBC chi nhánh Viêng Chăn. Dự án ban đầu được tính toán thực 

hiện để phục vụ cho việc Lào tổ chức các hội nghị Thượng đỉnh ASEAN trong năm 

Lào làm Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2016. Tuy nhiên, do không kịp triển khai 

dự án sau đó đã được điều chỉnh lại nhiều lần, đến nay quy mô dự án đã được mở rộng 

hơn rất nhiều và do Tập đoàn Krittaphong đầu tư toàn bộ trên cơ sở huy động vốn 

thông qua phát hành cổ phiếu. Việc thực hiện dự án này quần thể chuỗi dự án đầu tư 

bất động sản của Tập đoàn Krittaphong kéo dài xuyên suốt các dự án quy mô như Khu 

thương mại – khu chung cư Landmark - khách sạn Donchan Place – khu biệt thự 

ASEM – khách sạn Landmark – Trường quốc tế Dân Tâm, khiến đây thực sự trở thành 

khu đô thị hiện đại bậc nhất của Thủ đô Viêng Chăn và Lào. Cũng như đưa tên tuổi 

của Krittaphong trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất tại 

Lào. 

Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu 

heo PVOIL Lào, Bộ Công Thương Lào vừa ban hành thông báo điều chỉnh 

giá bán lẻ xăng, dầu trên phạm vi toàn quốc, chính thức có hiệu lực kể từ 6h 

sáng ngày 16/10. 

Theo đó, giá xăng cao cấp 95 và xăng thường 91 sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ thêm 60 

Kip/lit và dầu Diesel tăng thêm 40 Kip/lit. 

Như vậy, giá nhiên liệu tại thủ đô Vientiane lần lượt sẽ là 8.760 Kip/lit xăng 95, 8.290 

Kip/lit xăng 91 và 7.310 Kip/lit dầu Diesel. 
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 Đường sắt Lào-Trung Quốc lắp đặt thiết bị điều khiển 

tín hiệu đầu tiên 

heo báo chí Lào, được xem là "đôi mắt của tàu đường sắt", bộ điều khiển tín 

hiệu đầu tiên của dự án đường sắt Lào-Trung Quốc vừa được lắp đặt hôm 

14/10 vừa qua. 

Vị trí lắp đặt bộ điều khiển tín hiệu đầu tiên nằm ở khu vực ngoại thành phía bắc 

Vientiane với việc "đảm bảo nghiêm ngặt thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn", do 

các kỹ sư Trung Quốc thực hiện, tiếp tục đánh dấu quan trọng trong việc xây dựng và 

lắp đặt hệ thống tín hiệu dọc tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc. 

Hệ thống tín hiệu của dự án đường sắt dài tổng cộng 562 km, bao gồm 171 trạm định 

tuyến, 345 bộ điều khiển tín hiệu và 425 bộ phận mạch ray. 

Dự kiến, toàn tuyến đường sắt sẽ đi vào giai đoạn vận hành thử nghiệm thiết bị vào 

tháng 5/2021 tới. 

Hệ thống điều khiển tín hiệu của dự án đường sắt Lào-Trung Quốc do Tập đoàn điện 

khí hóa đường sắt Trung Quốc (CRCEBG) thực hiện lắp đặt. 

Ngân hàng Lào, Thái Lan ra mắt dịch vụ chuyển tiền 

quốc tế 

heo truyền thông Lào, Ngân hàng Phát triển Lào (LDB) vừa hợp tác với Ngân 

hàng Krungsi của Ayudhya Public để triển khai dịch vụ KS-LDB Global 

Transfer với nhiều loại hình dịch vụ tài chính khác nhau, trong đó đáng chú ý 

là chuyển khoản xuyên biên giới cho khách hàng hai bên. 

Sau thời gian thảo luận, xây dựng hợp tác, LDB và Krungsi đã đạt được thỏa thuận kết 

nối hệ thống Giao diện lập trình ứng dụng (API) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

khách hàng mỗi bên trong thực hiện giao dịch thanh toán xuyên biên giới theo thời 

gian thực, đặc biệt là giữa Lào và Thái Lan. 

Việc kết nối API được kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ giao dịch chuyển tiền quốc tế nhanh 

chóng, tiết kiệm chi phí, đặc biệt là nhóm đối tượng lao động Lào tại Thái Lan muốn 

chuyển tiền về cho gia đình. 

Trong giai đoạn đầu, khách hàng của LDB vẫn cần phải thực hiện giao dịch chuyển 

tiền quốc tế tại quầy giao dịch của ngân hàng, trong khi khách hàng của Krungsi Bank 

có thể thao tác trên hệ thống điện tử. 

Hai bên cho biết sẽ tiếp tục hợp tác phát triển các kênh dịch vụ khác như Mobile 

Banking, ATM, EDC và thanh toán QR. 
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Liên doanh Lào-Trung Quốc xây dựng nhà máy dược 

tại Lào 

heo báo chí Lào, liên doanh Lào-Trung Quốc dự kiến đầu tư khoảng 100 triệu 

USD để xây dựng tổ hợp nhà máy dược và sản xuất thực phẩm chức năng tại 

Lào. 

Theo đó, công ty IHC của Lào và Golden Wisdom của Hongkong đã đạt được thỏa 

thuận thành lập liên doanh có tên gọi Golden Wisdom Lao, nhà máy của công ty này 

bắt đầu xây dựng từ năm 2019 trên diện tích 10ha thuộc phạm vi khu kinh tế phức hợp 

Xaysettha ở thủ đô Vientiane. 

Hiện tại, công ty đang hoàn thiện các hạng mục khác của dự án, bao gồm trung tâm 

nghiên cứu, phát triển cùng cơ sở vật chất phụ trợ, dự kiến sẽ tiến hành sản xuất thương 

mại trong vòng 2-3 năm tới đây. 

Golden Wisdom Lao sẽ là công ty con, thuộc mạng lưới của Tập đoàn Golden Wisdom 

có trụ sở tại Hongkong. 

Ngân hàng Trung ương Lào nâng cấp hạ tầng CNTT 

heo báo chí Lào, ngày 14/10 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Ngân hàng 

CHDCND Lào (BOL) và Công ty Sysmatik IT Solution vừa tiến hành ký kết 

thỏa thuận hợp tác triển khai dự án chuyển đổi hệ thống hạ tầng CNTT nhằm 

mục đích tăng cường khả năng quản lý hoạt động tài chính trong nước của 

BOL. 

Lễ ký kết diễn ra giữa Chánh văn phòng BOL, ông Phetsathaphone Keovongvichith 

và Chủ tịch công ty Sysmatik, ông Vichit Xindavong, dưới sự chứng kiến của Phó 

Thống đốc, bà Vathana Dalaloy, cùng đại diện một số ban ngành, thành phần chức 

năng có liên quan. 

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ CNTT của BOL, ông Khaikeo Luangsivilay cho biết BOL 

là trung tâm kết nối hệ thống tài chính trên toàn quốc. Tuy nhiên, công nghệ hiện tại 

đang được sử dụng đã lỗi thời, vì vậy ngân hàng cần nâng cấp hệ thống mới để mở 

rộng giao dịch tài chính và đảm bảo tính thống nhất của các hoạt động thương mại 

trong hiện tại và tương lai. 

Trước đây, công ty là đơn vị đã phát triển trung tâm cuộc gọi và ứng dụng di động cho 

Điện lực Nhà nước Lào, thiết lập cổng thanh toán cho Lao Airlines và cung cấp thiết 

bị CNTT cho ngân hàng Ngoại thương Lào. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

           Thanh niên vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt 

Việt - Lào 

heo BNA, thuộc khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt 

Nam - Lào 2020, chiều 13/10, tại phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò - Nghệ 

An), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Thanh niên vun 

đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào”. 

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Outhai Bannavong - Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng 

Lưu học sinh Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Lào; 

đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ, lãnh 

đạo Tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình có sự tham gia của 60 đại biểu thanh niên 2 

nước Việt Nam và Lào. 

 Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Chu Đức Thái 

khẳng định: Đây là một trong những hoạt động góp phần giáo dục cho thanh niên 2 

nước về “Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - 

Lào”. Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết 

anh em giữa 2 dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm 

dựng nước và giữ nước, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa 

nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn 

Phom-vi-hản đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của 2 Đảng, 2 Nhà nước 

và nhân dân 2 nước dày công vun đắp. 

Những thành tựu và tình hữu nghị vĩ đại giữa 2 dân tộc đã thôi thúc lớp lớp thế hệ trẻ 

ở 2 nước không ngừng học tập, rèn luyện, đóng góp công sức vào tiến trình xây dựng 

và phát triển đất nước, tăng cường kết nối mối quan hệ Việt - Lào khăng khít, bền 

chặt và tốt đẹp hơn nữa.Tại buổi tọa đàm các đại biểu trao đổi, thảo luận các nội 

dung tập trung làm rõ sự vĩ đại của mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào trong quan hệ 

quốc tế; Vai trò của thế hệ trẻ nói chung, nhất là các nhà ngoại giao trẻ và các bạn 

sinh viên 2 nước nói riêng trong việc phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào trong 

tình hình mới hiện nay. 

Các đại biểu cũng thảo luận đưa ra một số mô hình cụ thể, thiết thực trong việc vun 

đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa 

học 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi khía cạnh đời sống hiện nay. 
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 Thực hiện cách ly miễn phí 14 ngày đối với lưu học sinh 

Lào học tại Nha Trang 

heo TTXVN, Sáng 17/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

Khánh Hòa cho biết, vào lúc 23 giờ 16/10, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã 

tiếp nhận và hoàn thành việc đưa 24 lưu học sinh Lào từ Cửa khẩu Quốc tế Bờ 

Y (tỉnh Kon Tum) về Khánh Hòa để thực hiện cách ly 14 ngày trước khi trở lại Trường 

Đại học Nha Trang học tập. 

Việc đón lưu học sinh Lào, Campuchia sang Việt Nam học tập trong thời điểm có dịch 

COVID -19 là một trong trong những nhiệm vụ ngoại giao quan trọng phát triển hợp 

tác quốc tế của nước ta. Tại Khánh Hòa có 26 lưu học sinh Lào theo học, trong đó có 

24 lưu học sinh học hệ cử nhân sang đợt này (ngày16/10) và 2 lưu học sinh hệ thạc sĩ 

chưa sang Việt Nam. Đối với đợt này, các lưu học sinh sẽ được tỉnh Khánh Hòa miễn 

phí hoàn toàn  chi phí ăn ở, đi lại trong suốt quá trình thực hiện cách ly 14 ngày tại 

Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, thuộc Trung đoàn 

Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Được biết, các lưu học sinh Lào 

đến từ tỉnh hai tỉnh: Champasak (12 sinh viên), Attapư (12 sinh viên) theo gói học 

bổng toàn phần (2017-2022) do Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa cấp với các ngành: Quản 

trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh thương mại, Kế toán, 

Kiểm toán, Công nghệ Thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Kỹ thuật ô tô. Từ 

thời điểm Tết nguyên đán tháng 1/2020, các lưu học sinh hệ cử nhân được trở về nước 

đón Tết, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên đến nay mới quay lại Việt 

Nam học tập. Phó Giáo sư. Tiến sĩ Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha 

Trang cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách do ảnh hưởng của dịch COVID-

19, trường vẫn tổ chức giảng dạy trực tuyến cho các lưu học sinh Lào để đảm bảo tiến 

độ học tập cho các em. Thời gian tới, khi các em quay lại Khánh Hòa để học tập, 

trường sẽ bố trí cán bộ giảng dạy phụ đạo thêm để bổ sung kiến thức, giúp các em theo 

kịp chương trình học. Ngoài ra, hàng năm trường đều tổ chức các học kỳ hè, các em 

có thể đăng ký học hè để bổ sung kiến thức hoặc cải thiện điểm tùy theo nhu cầu. Tính 

đến tối 16/10, toàn tỉnh Khánh Hòa cách ly tập trung 14 ngày đối với 437 trường hợp; 

trong 18 ca mắc COVID-19, đã có 16 ca được xuất viện còn 2 ca bệnh số 1067 và 1068 

vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. 
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Bắt đối tượng vận chuyển chất ma túy từ Lào vào Việt 

Nam 

heo Bienphong,  ngày 15-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, BĐBP 

Thanh Hóa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển chất ma túy, thu giữ tang vật 9,498 

gam ma túy đá, 360 viên ma túy tổng hợp. 

Cụ thể, lúc 1 giờ ngày 15-10, tại bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh 

Hóa, trong lúc tuần tra bảo vệ biên giới phòng, chống dịch Covid-19, tổ công tác Đồn 

Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, BĐBP Thanh Hóa đã phát hiện một đối tượng 

đi xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua 

kiểm tra, đối tượng không có giấy tờ tùy thân; kiểm tra xe và hành lý của đối tượng, 

tổ công tác thu giữ tang vật gồm: 9,498 gam ma túy đá, 360 viên ma túy tổng hợp, 2 

súng kíp, 1 cây kiếm, 1 xe máy và nhiều tang vật liên quan khác. 

Đối tượng khai tên là Vi Đức Chuyện, sinh năm 1998, trú tại bản Son, xã Na Mèo, 

huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, Chuyện đã vượt biên giới trái phép sang 

Lào mua số ma túy trên, khi vận chuyển về đến Việt Nam thì bị lực lượng BĐBP phát 

hiện, bắt giữ. 

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng 

theo quy định của pháp luật. 

Nhận gần 60 triệu đồng đưa 19 người vượt biên sang 

Lào 

heo BHT, Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phá thành công đường dây đưa 

người ra nước ngoài trái phép, ngăn chặn kịp thời 19 người chuẩn bị vượt biên 

sang Lào. Sáng 17/10, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối 

hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng Quảng Trị triệt phá thành 

công chuyên án LTL8, bắt 3 kẻ tổ chức đưa người khác vượt biên trái phép sang Lào. 

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 14/10, tại tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao 

Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, phòng An ninh điều tra Công  an Hà Tĩnh 

phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Hòa (SN 1985, trú tại khóm 

Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang dẫn 3 phụ nữ đi theo 

đường mòn vượt biên trái phép sang Lào. 

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Hồ Văn Hòa khai nhận đã cùng 2 đối tượng khác là 

Hồ Văn Phức (SN 1994) và Hồ A Rực (SN 1985, cùng trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn 

Lao Bảo) tổ chức đưa nhóm người nói trên vượt biên trái phép bằng đường rừng. trong 

đó, Hồ Văn Phức có vai trò cảnh giới, Hồ Văn Rực đi dò đường và Hồ Văn Hòa chịu 

trách nhiệm dẫn đường. Tiếp tục kiểm tra 3 nhà nghỉ gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, 

lực lượng chức năng phát hiện thêm 16 người khác đang chờ đến lượt xuất cảnh trái 

phép. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định, trong số 16 công dân 
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trên, Nguyễn Văn Hùng (SN 19882, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà 

Tĩnh) thu của 10 người trong nhóm với số tiền 58 triệu đồng. 

Hùng khai nhận do đối tượng Thân Cương (trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà 

Tĩnh) nhờ thu tiền cọc để tổ chức đưa các công dân nói trên xuất cảnh trái phép theo 

đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo. 16 công dân trên đều khai thông qua 

đối tượng Thân Cương hiện đang lao động tự do tại Thái Lan tổ chức đưa đi với chi 

phí 20.000 bạt (tương đương 15 triệu đồng Việt Nam). Để thực hiện hành vi đưa người 

trốn đi nước ngoài trái phép, Cương đã liên hệ nhà xe Trường Giang, BKS 37B – 

00590 do Lê Văn Giang (SN 1978, trú tại TP. Vinh, Nghệ An chủ xe) đón và chở các 

công dân nói trên từ Hà Tĩnh vào khu vực cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Hiện vụ 

việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 




