
TUẦN BÁO

Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 101- THÁNG 10 NĂM 2020

• Lào kiểm soát tốt dịch Covid-19

• Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào Khóa X thông qua nhiều 
nội dung quan trọng

• Đảng NDCM Lào: tập trung thúc đẩy kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

• Lào sẽ phát triển hệ thống cấp thẻ lao động điện tử cho người nước ngoài

• Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Lào khóa 13 chuẩn bị diễn ra

• Covid-19 tạo ra thách thức cho việc giảm nghèo của Lào

• IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Lào xuống 0.2%

• Thủ tướng Lào xuống thăm hỏi người dân vùng lũ tại miền Trung

• Hệ thống Ngân hàng tại Lào phát triển ổn định

• Thiết lập hợp tác công-tư tại Lào thực hiện dự án quản lý phương tiện trong nước

• Lào thúc đẩy hoạt động hệ thống một cửa quốc gia

• Lào tập trung cải thiện môi trường đầu tư nông nghiệp

• Dân số Lào khả năng đạt 8.1 triệu người trong năm 2030

• Đối tác quốc tế cung cấp vật tư phòng dịch Covid-19 cho Lào

• Tổng trị giá 12 tỷ USD, Trung Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Lào

• Doanh nghiệp Trung Quốc ký kết dự án phát triển hệ thống ô tô chạy điện tại Lào

• Hàn Quốc tài trợ dự án quản lý nước cho Lào

• Nhật Bản có thể cung cấp vaccine Covid-19 cho Lào

• Unitel và Bộ Nông Lâm Lào ký kết MOU về nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi số 
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• Lễ hội That Luang 2020 chỉ diễn ra trong 3 ngày

• Đại hội Đảng bộ tỉnh Xaysomboun, miền bắc Lào

• Nông dân Borikhamxay khẩn trương thu hoạch lúa mùa mưa

• Lũ quét tại tỉnh Salavan

• Số gia đình làm nông nghiệp tại Lào có xu hướng giảm
• Lào cho phép mở lại một số cửa khẩu phụ để lưu thông hàng hóa
• Luang Prabang không sản xuất đủ gạo cho nhu cầu nội tỉnh

• Huawei hợp tác đào tạo CNTT cho Lào

• ADB tài trợ 1.75 triệu USD cho dự án thủy lợi tại Lào

• ETL hợp tác phân phối điện thoại di động với Xiaomi 

• LAOVIET Bank cấp 30 triệu USD vốn vay cho doanh nghiệp Lào

• Thông thành công hầm chui dài nhất thuộc dự án đường sắt Trung 

Quốc-Lào

Điểm tin báo chí trong nước:

• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chia sẻ về thiên tai ở Việt Nam

• VientinBank Lào ủng hộ Lào phòng, chống Covid-19

• Doanh nghiệp Lào chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung Việt 
Nam

• Cộng đồng người Việt Nam tại Lào cầu siêu cho các nạn nhân tử 
vong do lũ lụt miền Trung 

Tin vắn:
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Tin chính: 

  Lào ban hành quy định mới về xuất nhập cảnh 

heo NDĐT, trong hai ngày 21 và 22-10, Hội nghị đánh giá việc tổ chức thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp Trung ương của Lào 

diễn ra tại thủ đô Vientiane, dưới sự chủ trì của TS Phouthone Muongpak, 

Thứ trưởng Y tế, Thường trực Ban chuyên trách quốc gia về kiểm soát và 

giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào. Tham dự có đại diện các bộ, ngành liên quan 

của Lào và  tổ chức quốc tế tại Lào. 

Phát biểu tại Hội nghị, TS Phouthone Muongpak cho biết, thông qua việc tổ chức thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, giải quyết dịch bệnh Covid-19 thời gian 

qua cho thấy, Lào đã kiểm soát được tình hình, không để lây lan rộng trong cộng đồng 

(chỉ có trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và lây nhiễm trong tiếp xúc gần với người 

bệnh); hơn năm tháng trở lại đây (từ tháng 4-2020), Lào không có trường hợp nào 

nhiễm dịch bệnh Covid-19 ở trong nước. Đến nay, Lào có 24 trường hợp nhiễm Covid-

19, chưa có trường hợp nào tử vong, là nước có số người nhiễm Covid-19 thấp nhất 

trong ASEAN; có thể coi đây là điều rất tự hào của Lào khi tập trung, huy động sức 

mạnh của tất cả các lực lượng tham gia vào công tác phòng ngừa, kiểm soát và giải 

quyết dịch bệnh Covid-19. 

TS Phouthone Muongpak cho biết, trong tình hình hiện nay, Lào vẫn có nhiều nguy 

cơ, thách thức có thể lại xảy ra lây nhiễm cộng đồng do tình hình dịch bệnh Covid-19 

trên thế giới và các nước chung quanh vẫn tiếp tục tăng lên và nguy cơ cao có thể lây 

lan dịch bệnh từ nước ngoài vào Lào. Vì vậy, việc xem xét, đánh giá tổ chức thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua có ý nghĩa quan trọng và rất 

cần thiết để Lào thấy điểm nào cần phải điều chỉnh, giải quyết và chuẩn bị sẵn sàng 

đối phó với dịch bệnh trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, TS Phouthone Muongpak khẳng định, không thể một đơn vị, cơ quan 

đơn lẻ nào có thể tự phòng ngừa, kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19, do đó, 

các ngành liên quan phải tiếp tục chung sức, chung lòng trong phòng ngừa, kiểm soát 

và giải quyết dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả hơn nữa. 

Liên quan tình hình dịch bệnh Covid-19, chiều 21-10, tại trụ sở Bộ Y tế Lào, TS 

Phouthone Muongpak, Thứ trưởng Y tế, Thường trực Ban chuyên trách quốc gia về 

kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào cho biết, ngày 20-10, Lào tiến 

hành xét nghiệm 303 trường hợp, trong đó, có 117 lao động Lào trở về từ nước ngoài, 

55 lao động Việt Nam, 18 lao động Thái Lan, 13 lao động Trung Quốc, 100 trường 

hợp không có triệu chứng. Kết quả phát hiện một trường hợp dương tính với virus 

SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 24). 

Như vậy từ tháng 1 đến ngày 20-10, Lào đã tiến hành xét nghiệm 61.699 trường hợp, 

kết quả phát hiện 24 trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19, 22 trường hợp đã được 

xuất hiện, bệnh nhân số 23 và 24 đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị, thủ đô 

Vientiane. 
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Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM 

Lào Khóa X thông qua nhiều nội dung quan trọng 

heo báo chí Lào, Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân 

dân Cách mạng (NDCM) Lào Khóa X chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 

ngày 16-10 tại Thủ đô Vientiane, Lào dưới sự chủ trì của đồng chí 

Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào. 

Hội nghị đã nghiên cứu, đánh giá việc tổ chức thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội 

X của Đảng cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII đã đạt 

được kết quả tốt đẹp, làm cho đất nước duy trì được sự ổn định chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, duy trì được độc lập, chủ quyền, chế độ 

dân chủ nhân dân được bảo đảm. 

Về kinh tế, tuy không đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra nhưng vẫn tiếp tục duy 

trì tăng trưởng; các dự án đầu tư lớn như dự án đường sắt Lào - Trung Quốc, dự án 

đường cao tốc, dự án phát triển và khai thác năng lượng-mỏ, dự án phát triển các đặc 

khu kinh tế gắn liền với quy hoạch các khu đô thị vùng nông thôn, các dự án khuyến 

khích du lịch và các dự án quan trọng khác tiếp tục được tổ chức thực hiện theo kế 

hoạch; việc phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, văn hóa, xã hội, giải quyết vấn đề xóa 

đói, giảm nghèo nhận được sự phát triển và quan tâm giải quyết một cách tích cực, đạt 

được những kết quả đáng khích lệ; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 đã đạt được những kết quả xứng đáng. 

Hội nghị đã thảo luận, nghiên cứu một số văn bản quan trọng, chiến lược như: (1) Kết 

quả tổ chức thực hiện, triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 10 gắn liền với việc 

tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch ngân sách, kế hoạch 

tiền tệ năm 2020 và phương hướng kế hoạch công việc năm 2021. 

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 

lần thứ IX, tập trung thảo luận về việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế, quy định tỷ lệ tăng 

trưởng và các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực xã hội như xây dựng nguồn nhân lực, 

khuyến khích giáo dục, tiếp cận các cơ sở y tế, khuyến khích khả năng của lao động 

Lào, phát triển nông thôn, giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo theo hướng xây dựng 

nông thôn mới. 

  

 

 

 

 

T 
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Đảng NDCM Lào: tập trung thúc đẩy kinh tế trong giai 

đoạn dịch bệnh Covid-19 

heo báo chí Lào, ngày 12-16/10 tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước Lào Bounnhang Vorachith đã chủ trị Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp 

hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 10. Hội nghị diễn ra 

trong 5 ngày đã thông qua Nghị quyết với nội dung chính là yêu cầu các ban 

ngành chính phủ Lào tập trung kích thích tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu đã gây ra thiệt hại nặng nề đối với Lào. 

Theo khuyến nghị của Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào, Chính phủ nên tập 

trung vào việc đẩy mạnh sản xuất thương mại nhằm tăng cường sản lượng hàng hóa 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mà trong đó, để đạt được điều 

này, đòi hỏi nỗ lực loại bỏ tình trạng quan liêu, tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt 

chi phí đầu vào sản xuất và có điều kiện thành lập nhà máy để phục vụ nhu cầu xuất 

khẩu. 

Mặc dù Lào không bị ảnh hưởng nhiều bởi Covid-19 trên khía cạnh sức khỏe cộng 

đồng, nền kinh tế nước này đã chịu thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. 

Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, du lịch Lào ghi nhận những bước phát triển đầy 

khởi sắc khi nước này ghi nhận 4.7 triệu lượt khách vào năm 2019, tăng 14.4% và tạo 

ra doanh thu khoảng 934 triệu USD. Lào đặt mục tiêu thu hút 5 triệu lượt khách nước 

ngoài vào năm 2020 nhưng các hạn chế đi lại để ngăn ngừa đại dịch lây lan đã gây ra 

sự sụt giảm nghiêm trọng trên diện rộng cho ngành du lịch. 

Ngoài ra, Trung ương Đảng NDCM cũng thống nhất phương hướng chỉ đạo Chính phủ 

về trọng tâm trước mắt, bao gồm giải quyết gánh nặng nợ công cũng như chống rò rỉ 

ngân sách, đồng thời cải thiện hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước hiệu quả 

hơn. 

Hồi tháng 6, chính phủ Lào nhận định đất nước sẽ đối mặt với thiệt hại lớn do sự bùng 

phát của đại dịch Covid-19, và dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 chỉ đạt khoảng 

3,3-3,6%. Trong đó, Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của lĩnh vực du 

lịch, đầu tư và xuất khẩu, vốn là những nguồn thu ngoại tệ chính của Lào. 

Tuy nhiên, một số dự án phát triển lớn vẫn được chính phủ tạo điều kiện triển khai để 

đạt tiến độ theo kế hoạch ban đầu nhằm hỗ trợ việc phục hồi kinh tế, trong đó, dự án 

đường sắt Lào-Trung hiện đã hoàn thành hơn 90%, dự kiến đưa vào sử dụng trong cuối 

năm 2021, dự án đường cao tốc Vientiane-Vangvieng cũng đạt 90% tiến độ, dự kiến 

thông xe vào cuối năm nay 2020. Ngoài ra, các dự án lớn khác liên quan đến lĩnh vực 

khai khoáng, đặc khu kinh tế và phát triển hạ tầng du lịch cũng đạt tiến độ đáng 

kể.Trong khi đó, nhà chức trách Lào đang tiếp tục gặp khó khăn trong việc điều tiết 

giá lương thực và sản phẩm tiêu dùng do nhóm hàng này phụ thuộc nhiều vào nguồn 

nhập khẩu, trong bối cảnh đồng tiền nội địa tiếp tục mất giá, đã góp phần đẩy cao mức 

độ lạm phát trong năm nay. 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 101 

 

 

 

Lào sẽ phát triển hệ thống cấp thẻ lao động điện tử cho 

người nước ngoài 

heo báo chí Lào, ngày 15/10 vừa qua, Cục trưởng Cục Phát triển tay nghề 

lao động thuộc Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, bà Anousone 

Khamsingsavath vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Giám đốc Công ty 

Epapa, ông Souksakhone Saithilath về thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống 

cấp thẻ lao động điện tử cho người nước ngoài tại Lào (Smart Card), chứng kiến buổi 

lễ ký kết có Bộ trưởng Khampheng Xaysompheng cùng các lãnh đạo ban ngành chức 

năng có liên quan. 

Theo đó, sau khi MOU có hiệu lực, hai bên sẽ tiến hành nghiên cứu tính khả thi của 

việc phát triển dự án nói trên trong vòng 12 tháng và có thể gia hạn thêm 12 tháng. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Anousone cho biết mỗi năm, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội 

Lào phê duyệt hạn ngạch với số lượng khá lớn cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu 

lao động nước ngoài để làm việc trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất và dịch vụ. 

Năm 2019, Lào cấp hạn ngạch (Quota) cho 65.000 lao động nước ngoài, trong khi con 

số trong năm 2020 là 60.000 người. 

Sở Lao động cấp thành phố, tỉnh là cơ quan được phân quyền để phê duyệt và cấp 

Quota lao động, cũng như cấp thẻ lao động cho người nước ngoài làm việc tại địa 

phương, bà Anousone nói thêm. 

Quá trình nghiên cứu khả thi cho dự án bao gồm việc khảo sát, thu thập thông tin lao 

động từ các cơ quan quản lý lao động và tổ chức môi giới việc làm trên cả nước để tạo 

cơ sở dữ liệu cho việc hoạch định cơ chế hoạt động của hệ thống cấp thẻ lao động điện 

tử (Smart Card) trong thời gian tới. 

Liên quan đến lĩnh vực quản lý lao động của chính phủ Lào, hồi tháng 12 vừa qua, 

Viện Điện tử-Công nghệ máy tính (TCEI) và Posco International và Pantagate -công 

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

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

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

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

tin tại dự án cho biết. 

Động thái này là sự đón đầu của Lào trước khả năng dòng lao động di cư lớn, chủ yếu 

là từ Trung Quốc và Việt Nam sẽ đến Lào sau khi các dự án lớn như đường sắt cao tốc 

hoàn thành. 
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Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Lào khóa 13 chuẩn bị diễn ra 

heo báo chí Lào, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Lào khóa 13 sẽ diễn ra trong 16 

ngày và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng. 

Ủy viên dự khuyết Trung ương, Ủy viên thường vụ, Tổng thư ký Quốc hội 

Lào, bà Suansavanh Viyaketh chiều 20/10 phát đi thông cáo chính thức từ trụ sở Quốc 

hội Lào tại Km6, thủ đô Vientiane về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Lào 

khóa 13. 

Theo đó, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Lào khóa 13 sẽ diễn ra từ ngày 27/10-17/11/2020 

tại Hội trường Quốc hội Lào Km6 thủ đô Vientiane (16 ngày làm việc, không bao gồm 

ngày nghỉ). 

Các nội dung quan trọng sẽ được đưa ra xem xét và thông qua tại Kỳ họp Quốc hội 

bao gồm Báo cáo tổng kết công tác phát triển Kinh tế-Xã hội thường niên 2020 và Kế 

hoạch năm 2021; Báo cáo ngân sách 2020 và Kế hoạch năm 2021; Dự thảo báo cáo 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 8; Kế hoạch ngân sách quốc 

gia 5 năm (2016-2020); Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9; 

Kế hoạch ngân sách quốc gia 5 năm (2021-2021) của Chính phủ Lào. 

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Quy hoạch tổng 

thể thủ đô Vientiane. 

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng sẽ xem xét và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động (2016-

2020) và kế hoạch 2021/2021-2025 của Kiểm toán Nhà nước, Tòa án Nhân dân tối 

cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Quốc hội. 

Quốc hội Lào cũng sẽ xem xét và thông qua 4 dự luật mới bao gồm Dự thảo Luật phân 

cấp cán bộ ngoại giao; Dự thảo Luật Thanh niên Lào; Dự thảo Luật Hợp tác hình sự 

quốc tế; Dự thảo Luật Giáo dục bậc cao và Dự thảo Luật sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà 

nước. 

Tổng thư ký Quốc hội Suansavanh Viyaketh cũng cho biết Kỳ họp sẽ tiếp tục duy trì 

đường dây nóng 156 để tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất trực tiếp của người dân. 
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Covid-19 tạo ra thách thức cho việc giảm nghèo của Lào 

heo báo chí Lào, ngày 20/10, Lào vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Thống 

kê Thế giới (20/10/2010-20/10/2020) tại thủ đô Vientiane. Buổi lễ diễn ra 

dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Thống kê Lào bà Phonesaly Souksavath, 

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Lào Nicola Pontara. 

Theo số liệu thống kê từ "Hồ sơ nghèo đói ở CHDCND Lào" và "Khảo sát chi tiêu và 

tiêu dùng Lào (LECS), được thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2018-

2019 cho biết trong giai đoạn 25 năm qua (1993-2019), tỷ lệ đói nghèo của Lào đã 

giảm một nửa, từ 46% xuống còn 18%. 

Số liệu thống kê LECS cũng cho biết trong vòng 6 năm, tỷ lệ đói nghèo ở Lào giảm 

6.3% từ 24.6% năm 2013 xuống còn 18.3% trong năm 2019. Có nghĩa là gần 1/5 dân 

số Lào vẫn đang sống ở mức có thu nhập thấp hơn tỷ lệ đói nghèo quốc gia 9.364 

Kip/ngày, tương đương 1 USD/ngày. Tuy nhiên, nhiều thành quả đạt được trong công 

cuộc giảm nghèo của Lào đang bị đe dọa bởi tác động của đại dịch Covid-19 đối với 

nền kinh tế Lào. Mặc dù trong những năm qua, thu nhập từ nông nghiệp và kiều hối 

giúp đưa người dân tại nhiều địa phương trên cả nước thoát khỏi đói nghèo. 

“Các khu vực nông thôn đã thu hẹp khoảng cách nghèo đói với khu vực thành thị, nơi 

tỷ lệ nghèo đói giảm nhanh hơn. Nghèo đói đã giảm đáng kể ở miền Nam nhờ hoạt 

động sản xuất cây công nghiệp và ở miền Bắc, nơi có cơ hội việc làm ngày càng tăng 

”, bà Phonesaly Souksavath cho biết. Tuy nhiên, một số yếu tố đã làm chậm quá trình 

giảm nghèo ở các khu vực khác nhau do thiếu việc làm ngoài khu vực nông nghiệp, 

dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng nói chung. Mặc dù thu nhập đã tăng gần 60% đối 

với những người có việc làm, nhưng nhiều người Lào vẫn chưa được tiếp cận với các 

cơ hội việc làm, đặc biệt là ở các tỉnh miền Trung, nơi mà quá trình giảm nghèo đang 

bị chững lại. 

Số liệu thống kê cho thấy hầu hết các gia đình dưới chuẩn nghèo đều có chung một 

hoặc nhiều đặc điểm như chủ hộ của họ là người dân tộc thiểu số, có trình độ học vấn 

thấp hoặc không có việc làm. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Lào Nicola Pontara. 

cho biết các chính sách của chính phủ đã giúp thu hẹp khoảng cách thu nhập theo địa 

lý. Tuy nhiên, vẫn không có đủ việc làm được tạo ra để đảm bảo bình đẳng từ lợi ích 

của quá trình tăng trưởng kinh tế. Theo cả Cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới, tác 

động kinh tế của Covid-19 đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với nỗ lực xóa đói giảm 

nghèo ở Lào. Đại dịch đã gây ra một cú sốc việc làm chưa từng có, gây áp lực lên thị 

trường việc làm vốn đã yếu. Đồng thời, sự trở lại của lao động nhập cư, đặc biệt là từ 

Thái Lan, đã khiến lượng kiều hối giảm đáng kể. Báo cáo Đánh giá Nghèo đói ở Lào 

ước tính rằng tỷ lệ nghèo sẽ tăng 1,4%-3,1% vào năm 2020, so với mức giảm 0,6% 

theo kịch bản không có Covid-19. Trước những thách thức này, đòi hỏi cần có các biện 

pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn nhằm vào các nhóm người nghèo khác nhau để duy trì tốc 

độ giảm nghèo tại Lào. 
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IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Lào xuống 0.2% 

heo báo chí Lào, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế Lào 

sẽ chỉ đạt 0.2% trong năm nay, giảm hơn so với nhận định được đưa ra hồi 

tháng 6 là 0.7%. 

Việc tốc độ tăng trưởng thấp được cho là ảnh hưởng từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu 

gây ra bởi dịch bệnh Covid-19. 

Trong đó, việc áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển để ngăn 

chặn sự lây lan của Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến lĩnh vực du lịch, đầu tư và 

xuất khẩu, đây đều là những nguồn thu quan trọng của Lào. 

Các nhà kinh tế cho rằng sự thu hẹp của các lĩnh vực nói trên đã dẫn đến việc nhiều 

doanh nghiệp phá sản và lây lan theo hiệu ứng dây chuyền, đẩy tỷ lệ thất nghiệp tăng 

cao và giảm nguồn thu cho chính phủ. 

Năm 2020, ngoài chịu ảnh hưởng tiêu cực từ Covid-19, Lào còn phải đối mặt với thiên 

tai khắc nghiệt, những ngày qua 8 huyện thuộc tỉnh Savannakhet, miền Trung nước 

này chìm trong nước lũ, khiến hàng nghìn gia đình phải di dời nơi ở, trong khi nhiều 

diện tích mùa màng và vật nuôi bị thiệt hại. 

Theo báo cáo mới được cập nhật, IMF nhận định triển vọng phục hồi và tăng trưởng 

kinh tế trong năm 2021 của Lào sẽ ở mức 4.8%, cao hơn Thái Lan (4,0%) và Brunei 

(3,2%) ở khu vực ASEAN. 

Trong khi đó, Malaysia được dự báo sẽ phục hồi mạnh nhất (7,8%) vào năm 2021, tiếp 

theo là Philippines (7,4%), Campuchia (6,8%), Việt Nam (6,7%), Indonesia (6,1%), 

Myanmar (5,7%) và Singapore ( 5,0%). 

Các dự báo trung hạn của IMF cho năm 2025 nhận định nền kinh tế Lào dự kiến sẽ 

tăng trưởng ở mức 6,1%, cao hơn so với các nước cùng khu vực bao gồm Indonesia 

(5,1%), Malaysia (5,0%), Thái Lan (3,7%), Singapore (2,5%) và Brunei (1,8%). 

IMF nhận định việc hạn chế suy thoái trong tương lai đòi hỏi chính phủ phải có chính 

sách phù hợp nhằm tăng hiệu quả phát triển ngắn hạn cũng như giải quyết thách thức 

trong trung hạn, đặc biệt là lĩnh vực tài chính và ngân sách, nhất là quốc gia có thanh 

khoản yếu như Lào. 

IMF thông qua báo cáo cũng kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương để hỗ trợ các quốc 

gia đang phát triển củng cố năng lực y tế trong việc đẩy lùi đại dịch. 
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Thủ tướng Lào xuống thăm hỏi người dân vùng lũ tại 

miền Trung 

heo báo chí Lào, chỉ riêng huyện Sepon, thiệt hại do đợt lũ lụt từ đầu tháng 

10 đến nay ước tính trên 317 tỷ Kip. Chính phủ Lào cũng đã bước đầu cung 

cấp hơn 800 triệu Kip cho người dân các huyện bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 

tỉnh Savannakhet. 

Ngày 23/10, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn xuống thăm 

hỏi, động viên và trao nhu yếu phẩm cho người dân huyện Sepon, địa phương bị ảnh 

hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. 

Báo cáo lãnh đạo chính phủ, chính quyền huyện Sepon cho biết 47 bản, hơn 2.500 căn 

nhà, 2.700 hộ gia đình với hơn 15.600 người dân đã bị ảnh hưởng, nước lũ cũng khiến 

hơn 2.000 gia đình tại 29 bản phải di dời, trong đó có 1 trường hợp tử vong. 

Nước lũ cũng làm 1.764 ha đất canh tác, 271 ao cá bị thiệt hại và hàng trăm gia súc, 

vật nuôi bị cuốn trôi. 

Ngoài ra, nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng công cộng địa phương bị hư hỏng ở nhiều mức 

độ, tổng thiệt hại ước tính ban đầu trên 317 tỷ Kip. 

Chỉ đạo trong buổi làm việc với chính quyền huyện Sepon, Thủ tướng Lào yêu cầu các 

ban ngành chức năng tiếp tục tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm, đảm bảo vệ sinh dịch tễ, 

sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời cần tiếp tục theo dõi sát sao tình hình 

thời tiết để có biện pháp ứng phó phù hợp song song với việc triển khai khắc phục thiệt 

hại do bão lũ gây ra trong thời gian quan. 

Trong đợt thăm hỏi người dân, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng đã trao hơn 800 

triệu Kip viện trợ khắc phục ảnh hưởng lũ lụt cho 4 huyện của tỉnh Savannakhet, bao 

gồm huyện Sepon, Meuang Nong, Meuang Phin và Vilabouly. 
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Hệ thống Ngân hàng tại Lào phát triển ổn định 

heo báo chí Lào, giai đoạn 5 năm trở lại đây, lĩnh vực ngân hàng tại Lào ghi nhận 

bước phát triển liên tục cả về chất và lượng. 

Tính đến tháng 6/2020, trên cả nước Lào có đến 44 ngân hàng, tăng thêm 3 đơn vị so 

với cùng giai đoạn trước đó. Các ngân hàng thương mại tại Lào cũng có 26 chi nhánh, 

536 điểm giao dịch, 1.317 cây ATM, đồng thời tổng giá trị tín dụng và đầu tư cũng 

tăng đáng kể so với thời điểm năm 2015. 

Trong 5 năm qua, Ngân hàng Trung ương Lào (BOL) cũng từng bước cải thiện và 

củng cố năng lực và tính bền vững của hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức tài 

chính trong nước thông qua công cụ pháp lý và luật định, đặc biệt là quy trình thanh, 

kiểm tra, đánh giá rủi ro, cải cách cơ chế báo cáo tài chính và mở rộng các tiêu chí tài 

chính có liên quan. 

Tổng giá trị vốn các ngân hàng thương mại tại Lào tính đến tháng 6/2020 đạt 156.833 

tỷ Kip, tăng trưởng 12.53%/năm, tổng giá trị tín dụng đạt 147.035 tỷ Kip, tăng 9.66%, 

tổng lượng tiền gửi đạt 117.968 tỷ Kip, tăng 12.19%/năm, tổng số tài khoản đạt 

2.665.856 đơn vị, tăng 10.71%/năm, nợ xấu chiếm 3.21%, tăng 0.02%/năm, bình quân 

năng lực cấp vốn của ngân hàng thương mại đạt 13.84%. 

Cả nước Lào cũng có 180 tổ chức tài chính với tổng tài sản 7.633 tỷ Kip, tăng trưởng 

37.7%/năm, tổng lượng tín dụng 5.960 tỷ Kip, tăng 35.31%/năm, tổng tiền gửi 1.217 

tỷ Kip, tăng 27.63%/năm và ghi nhận 204.358 tài khoản khách hàng, tỷ lệ nợ xấu 1.7%. 

Ngân hàng Trung ương Lào nhận định toàn ngành đang ghi nhận bước phát triển liên 

tục, bền vững và có tính lành mạnh. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Lào cũng chú trọng việc hiện đại hóa hệ thống 

quản lý của mình để bắt kịp với xu hướng thực tế của thời đại, đặc biệt là kỷ nguyên 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

Mới đây, Trung tâm Kỹ thuật số, Cục Công nghệ số, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào 

và Công ty Thông tin tín dụng quốc gia thuộc Ngân hàng Trung ương đã đạt được thỏa 

thuận sử dụng trung tâm dữ liệu (Data Center) để tăng cường hiệu quả, thuận tiện hóa 

và an toàn bảo mật cho lĩnh vực thông tin ngân hàng của BOL. 

Trung tuần tháng 10, 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 cũ đã lỗi thời của 

BOL nhằm mục đích tăng cường khả năng quản lý, mở rộng hiệu quả các giao dịch tài 

chính và đảm bảo tính thống nhất của các hoạt động tài chính-thương mại trong hiện 

tại và tương lai. 
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Thiết lập hợp tác công-tư tại Lào thực hiện dự án quản 

lý phương tiện trong nước 

heo báo chí Lào, chính phủ Lào vừa chấp thuận cho hai doanh nghiệp tiến hành 

nghiên cứu khả thi cho dự án xây dựng hệ thống quản lý phương tiện và đăng ký 

phương tiện giao thông tích hợp theo hình thức hợp tác công-tư (PPP) thông qua Biên 

bản ghi nhớ (MOU) ký kết hôm 19/10 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công chính 

và Vận tải, Bộ Công an, Tập đoàn Khamphay Sana và Tập đoàn Truyền thông Hytera 

Limited. Mục đích của thỏa thuận là triển khai việc nghiên cứu chi tiết và phát triển 

cơ chế quản lý phương tiện và vận tải hiện đại tại Lào. 

Các doanh nghiệp, với sự tham vấn của các cơ quan chức năng liên quan sẽ nghiên 

cứu và thiết kế một kế hoạch cải thiện việc quản lý phương tiện và giao thông vận tải 

trong cả nước. Trong đó bao gồm quá trình cải cách việc cấp đăng ký phương tiện và 

giấy phép lái xe bằng cách sử dụng hệ thống CNTT. Ngoài ra, dự án cũng sẽ nghiên 

cứu, cải tiến và phát triển cơ chế cải thiện chất lượng dịch vụ công, ngăn chặn hành vi 

giả mạo và đảm bảo thanh tra kịp thời lĩnh vực quản lý phương tiện, đồng thời xây 

dựng hệ thống kiểm định phương tiện, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp 

xe, xuất nhập cảnh phương tiện trong và ngoài nước. 

Dự án cũng nhằm mục tiêu hiện đại hóa hệ thống sản xuất, giải quyết các vấn đề về 

quản lý và cấp biển kiểm soát phương tiện, quản lý, giám sát và kiểm tra hành vi vi 

phạm luật giao thông của tài xế thông qua hệ thống hiện đại, phát triển hệ thống quản 

lý cho xe tải, xe buýt trong nước và liên vận quốc tế, thiết kế và phát triển trung tâm 

điều tiết giao thông hiệu quả và giám sát thông qua hệ thống camera quan sát, nghiên 

cứu và phát triển hệ thống thu phí và phát triển phần mềm giám sát và kiểm tra phương 

tiện phục vụ công tác quản lý vận tải theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Hai doanh nghiệp cũng sẽ nghiên cứu việc tăng cường và phân bổ công tác quản lý 

phương tiện và vận tải cho cấp địa phương, nghiên cứu xây dựng hệ thống tích hợp 

thông tin cho Bộ Công chính Vân tải và Bộ Công an cùng các ban ngành liên quan. 
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Lào thúc đẩy hoạt động hệ thống một cửa quốc gia 

heo truyền thông Lào, hệ thống Một cửa quốc gia (LNSW) của Lào đang được 

đẩy mạnh triển khai để tạo thuận lợi thương mại của mình thông qua hệ thống 

hiện đại nhằm đơn giản hóa quá trình nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh hàng 

hóa tại các cửa khẩu biên giới quốc tế của Lào. 

Nền tảng LNSW là thành quả của một dự án hợp tác công-tư về phát triển hệ thống 

điện tử cho phép các bên liên quan trong lĩnh vực vận tải và thương mại quốc tế có thể 

khai báo hồ sơ tại một điểm nhập cảnh duy nhất, đáp ứng cho toàn bộ quá trình vận 

chuyển và xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Trước khi ứng dụng LNSW, các doanh nghiệp phải tiến hành làm việc thủ công với 

nhiều cơ quan chức năng để hoàn thiện giấy phép, chứng từ có liên quan đến quá trình 

xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. 

Để giải quyết vấn đề trên, Cục Hải quan, Bộ Tài chính Lào đã chủ trì đưa ra sáng kiến 

và phát triển hệ thống LNSW nhằm tăng cường và hợp lý hóa việc trao đổi thông tin 

và khai báo thủ tục giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời giúp cân bằng 

giữa nhu cầu của môi trường kinh doanh cạnh tranh và nhu cầu của cơ quan quản lý. 

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng cam kết thực hiện các cải cách cần thiết và hỗ trợ việc 

thực hiện và triển khai nền tảng LNSW, đặc biệt trong bối cảnh Lào đã đồng ý tham 

gia vào chương trình Cơ chế một cửa ASEAN về xúc tiến việc thông quan hàng hóa 

và thúc đẩy hội nhập kinh tế ASEAN thông qua việc trao đổi dữ liệu liên quan đến 

thương mại biên giới. 

Lợi ích chính đối với nền kinh tế Lào khi sử dụng nền tảng LNSW là khả năng thúc 

đẩy thương mại quốc tế và tăng nguồn thu ngân sách do tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp trong quá trình khai báo, thực hiện các nghĩa vụ thủ tục có liên quan đến 

lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tại một điểm duy nhất. 

Kể từ tháng 3/2020, hệ thống LNSW được đưa vào hoạt động để quản lý tất cả các 

phương tiện nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu nghị số 1 Vientiane-Nongkhai và hiện đã có 

hơn 70 doanh nghiệp đăng ký tham gia, đồng thời nhà chức trách cũng đang vận động 

và mở rộng số doanh nghiệp sử dụng cơ chế này. 

LNSW được kỳ vọng sẽ cải thiện việc quản lý hàng hóa, xuất nhập khẩu, thu ngân 

sách thông qua các giao dịch trực tuyến qua hệ thống ngân hàng được liên kết. Không 

chỉ phục vụ công tác Hải quan, LNSW có thể đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhiều 

lĩnh vực công khác liên quan đến xuất – nhập khẩu hàng hóa Ngoài ra, LNSW là nền 

tảng trao đổi, khai báo thông tin qua một cửa duy nhất, giúp loại bỏ các thủ tục không 

cần thiết và giảm tải lượng giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí so với trước đây. 

LNSW được mô tả là hệ thống bao gồm 4 module bao gồm kênh quản trị, mục giấy 

phép, mục khai báo và hóa đơn, được thực hiện ngay tại điểm nhập cảnh và thanh toán 

trực tuyến qua hệ thống ngân hàng tích hợp sẵn là BCEL và LDB. 
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Lào tập trung cải thiện môi trường đầu tư nông nghiệp 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào và Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc 

(FAO) hôm 22/10 vừa khởi động dự án tăng cường môi trường thuận lợi cho 

đầu tư có trách nhiệm vào nông nghiệp và hệ thống lương thực tại Lào. 

Theo đó, dự án trên do Chính phủ Đức tài trợ, nhằm tăng cường năng lực của 

các nhà hoạch định chính sách và các tác nhân chính khác để hỗ trợ đầu tư nông nghiệp 

có trách nhiệm tại Lào. 

Tại hội thảo khởi động dự án được tổ chức tại Vientiane, Đại diện FAO tại Lào, ông 

Nasar Hayat cho biết để khai phá tiềm năng của ngành nông nghiệp, từ nay cho đến 

năm 2030, Lào cần 41 triệu USD mỗi năm đầu tư bổ sung để đạt được hai Mục tiêu 

Phát triển Bền vững đầu tiên mà trong đó 34 triệu USD sẽ cần dành để đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp. 

Ngành nông nghiệp là nền tảng trong chiến lược phát triển của Lào. Mặc dù 2/3 dân 

số làm việc trong lĩnh vực này, nông nghiệp chỉ đóng góp 16% GDP của cả nước do 

năng suất thấp và chưa thể hiện đại hóa, vì vậy "đầu tư tư nhân và nhà nước đều cần 

thiết để nâng cao năng suất và nguồn thu từ lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ở các 

vùng nông thôn". 

Ông Nasar Hayat cũng cho biết vấn đề quan trọng là đảm bảo rằng những khoản đầu 

tư này có trách nhiệm để đóng góp cho sự phát triển bền vững thay vì cơ chế thỏa hiệp 

phổ biến như hiện tại. 

Thông tin từ hội thảo cho biết Dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Chính phủ, FAO cải thiện 

môi trường đầu tư nông nghiệp thông qua việc điều chỉnh các khuôn khổ pháp lý, thể 

chế và khuyến khích đầu tư phù hợp với Hướng dẫn của ASEAN về Thúc đẩy đầu tư 

có trách nhiệm vào thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp. 

Dự án sẽ triển khai các chương trình đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách và làm 

việc với các tổ chức xã hội dân sự cùng các bên liên quan khác để xác định các nhu 

cầu và ưu tiên trong việc rà soát các chính sách, luật pháp và các ưu đãi khuyến khích 

đầu tư vào nông nghiệp. 
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Dân số Lào khả năng đạt 8.1 triệu người trong năm 

2030 

heo báo chí Lào, mới đây, tại thủ đô Vientiane, hơn 170 nhà nghiên cứu đến 

từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, chính phủ và tư nhân tại Lào đã 

cùng tham dự Hội nghị nghiên cứu về thanh thiếu niên Lào lần thứ 5 có chủ 

đề “ Sức khỏe và sự phát triển của thanh thiếu niên”. 

Ngoài ra, hội nghị còn bao gồm việc công bố cơ sở dữ liệu về nghiên cứu sức khỏe và 

sự phát triển của thanh thiếu niên Lào nhằm lồng ghép các mục tiêu có liên quan vào 

kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội Quốc gia lần thứ 9 (2021-2025), đặc biệt tập trung 

các vấn đề mang thai của trẻ vị thành niên, tảo hôn, sức khỏe giới tính và sức khỏe 

sinh sản, dinh dưỡng, xu hướng dinh dưỡng và các hành vi rủi ro như tiêu thụ rượu 

bia. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Lào Phouthone Meuangpak cho biết Lào đặt 

mục tiêu thúc đẩy sức khỏe và sự phát triển của thanh thiếu niên, đặc biệt là nữ giới, 

hướng giới trẻ thành động lực tăng trưởng kinh tế theo hướng đạt được mục tiêu phát 

triển bền vững. Đồng thời, Lào coi trọng việc trao đổi về cơ sở nghiên cứu, xây dựng 

quan hệ đối tác và trao đổi về lĩnh vực khoa học liên quan đến vấn đề thanh thiếu niên. 

Bên cạnh đó, chính phủ cũng đặt mục tiêu nỗ lực đảm bảo thanh thiếu niên Lào có 

điều kiện phát huy toàn diện năng lực của bản thân trong năm 2030. 

Lào hiện có khoảng 60% dân số dưới 25 tuổi, theo nghiên cứu, dân số Lào hiện tại 

khoảng 7.3 triệu người nhưng đến năm 2030 dân số tăng lên 8.1 triệu người, tức tăng 

lên gần 1 triệu người trong khoảng 10 năm tới. 

Đồng thời, tháp cơ cơ cấu dân số của Lào sẽ ghi nhận sự thay đổi trong thập kỷ này. 

Trong đó, dân số đang ở độ tuổi lao động sẽ tăng từ 64% trong năm 2020 lên thành 

69% trong năm 2030, Lào đang trong giai đoạn có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động 

cao nhất và tỷ lệ dân số lệ thuộc giảm xuống so với trước đây. 

Bà Maria Ekhan, đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho biết từ đây cho 

đến năm 2030, Lào sẽ có hơn 80.000 lao động mới trên cơ sở số lượng thanh thiếu 

niên ở thời điểm hiện tại, mà một nửa trong số này là nữ giới. 

Các kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy mức đầu tư cho lĩnh vực nguồn nhân lực tại 

Lào đang ngày càng tăng dần, đặc biệt là tập trung vào nhóm đối tượng người trẻ, 

thông qua việc thăng cường điều kiện tiếp cận với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo 

dục chất lượng, kỹ năng sống trong thời đại mới. 

Số liệu thống kê cho thấy dân số của Lào hiện là 7.306.896 người, chiếm 0,09% dân 

số thế giới, đứng thứ 105 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng 

lãnh thổ. Mật độ dân số của Lào là 32 người/km2. Với tổng diện tích đất là 230.612 

km2, trong đó 35% dân số sống ở thành thị. 
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Đối tác quốc tế cung cấp vật tư phòng dịch Covid-19 

cho Lào 

heo báo chí Lào, ngày 16 /10 vừa qua tại thủ đô Vientiane, tổ chức UNICEF 

tại Lào đã trao tặng số vật tư y tế với tổng trị giá 1.163.860 USD cho Bộ Y tế 

Lào (MoH) để giúp nước này tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch 

COVID-19 . 

Các vật tư y tế trên do liên minh châu âu EU, Chính phủ Ireland và Chính phủ Nhật 

Bản tài trợ bao gồm thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), khẩu trang, mặt nạ, găng tay và 

kính bảo hộ, ngoài ra còn có thiết bị điều trị bằng oxy như máy tạo oxy, máy thở oxy, 

máy phân tích oxy, máy đo nồng độ oxy trong máu và ống mở khí quản cho cả người 

lớn và trẻ em. 

Phát biểu tại buổi lễ, TS Bounkong Syhavong, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào cho biết đến 

nay, Chính phủ Lào đang làm tốt các nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, 

đặc biệt là rủi ro làn sóng dịch thứ 2 trong nước trên cơ sở hỗ trợ đáng kể từ các đối 

tác. Bộ trưởng Bounkong khẳng định số vật tư y tế lần này sẽ tiếp tục giúp Lào củng 

cố năng lực kiểm soát và điều trị các ca bệnh COVID-19 của ngành y tế. 

Thiết bị điều trị bằng oxy nói trên được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao năng lực của các cơ sở y tế và bệnh viện trong việc điều trị cho bệnh 

nhân nhiễm Covid-19 tại Lào. 

Theo thống kê, 20% bệnh nhân Covid-19 cần sử dụng thiết bị điều trị oxy, và 2-3% 

bệnh nhân cần can thiệp EMCO để đảm bảo duy trì khả năng hô hấp. 

Ông Keiichi Iwamoto, Công sứ Nhật Bản tại Lào, phát biểu cho biết các thiết bị điều 

trị oxy do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ Nhật 

và Chính phủ Lào trong việc phòng chống và giải quyết đại dịch COVID-19. 

Bà Pia Rebello Britto đại diện UNICEF tại Lào nhận định số vật tư y tế lần này sẽ có 

vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa và ứng phó với COVID-19 tại Lào, khẳng 

định UNICEF sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác hợp tác với Chính phủ Lào để 

giải quyết các tác động và sẵn sàng hỗ trợ Lào trong các nỗ lực ứng phó dịch bệnh 

trong tương lai. 
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Tổng trị giá 12 tỷ USD, Trung Quốc tiếp tục là nhà đầu 

tư lớn nhất của Lào 

heo báo chí Lào, Trung Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào 

Lào, với 785 dự án đầu tư, trị giá 12 tỷ USD. 

Khu kinh tế, khu công nghiệp, các dự án hạ tầng lớn là lĩnh vực nhận được 

nhiều sự quan tâm, đầu tư của Trung Quốc tại Lào. Một số dự án điển hình 

như, Dự án đường cao tốc Viêng Chăn – Văng Viêng sẽ thông xe vào thàng 12 tới đây, 

Dự án hạ tầng lớn nhất của Lào từ trước tới nay, dự án đường sắt Lào Trung đã thực 

hiện 90% tiến độ; Dự án nâng cấp bệnh viện Mahosot đã hoàn thành 60%, dự kiến đưa 

vào sử dụng năm 2021. 

Năm 2019, Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Lào, với kim ngạch 

thương mại song phương đạt 3,5 tỷ USD, tăng 17,4 % so với năm 2018. Trong đó, 

Trung Quốc nhập khẩu từ Lào 1,6 tỷ USD tăng 29,6% so với năm 2018 và xuất khẩu 

sang Lào 1,9 tỷ USD, tăng 8,9%. Trong chuyến thăm Lào của Bộ trưởng Ngoại giao 

Trung Quốc ông Vương Nghị diễn ra mới đây, hai bên đã đồng ý về nguyên tắc việc 

tiếp tục thúc đẩy tạo thuận lợi cho vận tải quá cảnh hàng hóa giữa hai nước, thảo luận 

chính sách tạo thuận lợi cho qua lại giữa người dân hai bên, theo đó cho phép công 

dân Trung Quốc được hưởng một số ưu đãi khi làm thu tục xuất nhập cảnh với Lào, 

đặc biệt là đối với cán bộ ngoại giao, chuyên gia kỹ thuật và công nhân các dự án quan 

trọng. 

Liên quan đến đầu tư Trung Quốc, theo truyền thông Lào, trên lĩnh vực nông nghiệp 

đến nay Lào đã có tổng cộng 1.562 dự án đầu tư tư nhân trong và ngoài nước vào lĩnh 

vực này, với tổng trị giá 4,2 tỷ USD (vốn đăng ký là 2,6 tỷ USD), diện tích tô nhượng 

đầu tư là hơn 208.000 ha. Có 515 công ty nông nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài, đầu 

tư trị giá 2,2 tỷ USD (vốn đăng ký là 876 triệu USD). Nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu 

đền từ các nước EU, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, 

Hàn Quốc và Pháp. Trong đó, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất trên lĩnh vực nông 

nghiệp của Lào, với khoảng 239 công ty, trị giá đầu tư 589 triệu USD. Đứng thứ 2 là 

Việt Nam với 60 công ty và 268 triệu USD đầu tư, thứ ba là Thái Lan với tổng vốn 

đầu tư là 200 triệu USD. Năm 2020, một trong những mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu 

chủ yếu của Lào là mía đường, trong đó chỉ riêng xuất khẩu sang Trung Quốc đã là 

hơn 300.000 tấn, tiếp theo là sắn, ngô, chuối, dưa hấu, khoai lang, đậu tương và rau 

xanh. Đáng chú ý, Lào có kế hoạch xuất khẩu 50.000 tấn gạo sang Trung Quốc, đến 

nay đã thực hiện được 15.000 tấn, hiện Lào đang chuẩn bị kế hoạch để tiếp tục xuất 

khẩu phần còn lại trong kế hoạch sang Trung Quốc. Đầu tư nông nghiệp có vai trò 

quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Lào, hiện tại ngành nông nghiệp đóng 

góp 15% vào tăng trưởng GDP của Lào, trong đó 80% đến từ các hoạt động nông 

nghiệp có liên quan đến đầu tư của Trung Quốc. Tuy nhiên, đầu tư Trung Quốc vào 

lĩnh vực nông nghiệp cũng cho thấy những vấn đề như không tuân thủ quy định về đầu 

tư, tiến hành tùy tiện các hoạt động kinh doanh, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh 

hưởng rất lớn đến đời sống người dân. 
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Doanh nghiệp Trung Quốc ký kết dự án phát triển hệ 

thống ô tô chạy điện tại Lào 

heo truyền thông Lào, ngày 20/10 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký kết 

giữa Tập đoàn Krittaphong, Tập đoàn công nghệ Geely với Công ty Điện lực 

Nhà nước Lào (EDL) về thỏa thuận hợp tác phát triển “Dự án Năng lượng mới 

và ô tô điện”.  

Phát biểu tại lễ ký Tổng giám đốc EDL ông Chanthaboun Soukaloun cho biết, việc ký 

hợp đồng lần này đã đặt nền móng tốt đẹp để triển khai hợp tác giữa ETL với Tập đoàn 

Krittaphong , Tập đoàn công nghệ Geely. Hợp tác ba bên là hành động thực hiện quy 

hoạch hợp tác giữa Lào và Trung Quốc về xây dựng “Vành đai, Con đường” và “Kế 

hoạch hành động xây dựng “Cộng đồng chung vận mệnh Lào – Trung”, tích cực thúc 

đẩy  Lào sử dụng nguồn năng lượng sạch, giảm thiểu nhu cầu nhập nhiên liệu, giúp 

ích việc cho hình thành các thành phố xanh sạch đẹp cũng như nâng cấp chuyển đổi 

ngành công nghiệp sản xuất của Lào. 

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào ông Khammany Inthirath phát biểu cho biết, 

thúc đẩy triển kế hoạch sử dụng xe năng lượng mới chạy điện và kế hoạch hình thành 

hệ thống giao thông sử dụng điện là nội dung trọng tâm của Kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội 5 năm lần tiếp theo của Lào cũng như kế hoạch phát triển đến năm 2030 của 

ngành năng lượng Lào. Với việc có nguồn tài nguyên nước dồi dào, Lào có nhiều ưu 

thế tự nhiên trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước, trong kế hoạch phát triển 

tương lai, Chính phủ Lào khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, giảm thiểu ô nhiễm, 

nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội quốc 

gia, khiến cho Lào trong tương lai có thể thực hiện việc tiết kiệm năng lượng, phát 

phiển bền vững, bảo vệ môi trường. Ông tin tưởng việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần 

này là điều kiện nền tảng quan trọng cho sự phát triển ngành sản xuất điện của Lào, là 

việc làm có lợi cho đất nước, người dân. Quá trình triển khai dự án hướng tới việc tạo 

môi trường triển khai thuận lợi việc khai thác, phát triển xe chạy điện, để có thể đi vào 

hệ thống vận tải giao thông quốc gia của Lào. 

Đại sứ Trung Quốc tại Lào ông Khương Tái Đông phát biểu cho biết, ông đánh giá 

cao và hoan nghênh những nỗ lực, giải pháp của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, của Tổng 

công ty EDL trong việc tháo gỡ khó khăn kinh tế hiện tại của Lào. Đại sứ quán Trung 

Quốc sẽ tích cực ủng hộ và thúc đẩy thực hiện mục tiêu ô tô sử dụng nguồn năng lượng 

mới năm 2021 mà Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đề ra. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 

19, Chính phủ Lào quan tâm rất, nhận mạnh yếu tố phát triển kinh tế, dự án mới được 

ký kết nhìn về lâu dài sẽ có ích cho việc tháo gỡ nút thắt cổ chai mà Lào gặp phải trong 

quá trình phát triển kinh tế. 

Trọng tâm của dự án vừa được EDL ký kết với các doanh nghiệp Trung Quốc là nhằm 

triển khai xây dựng, hình thành hệ thống đồng bộ, hoàn chỉnh việc vận hành kinh 

doanh xe chạy điện tại bốn thành phố lớn của Lào là Thủ đô Viêng Chăn, Luang 

Prabang, Champasack, Savannakhet, hệ thống này bao gồm các xe chạy điện, các điểm 
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nạp – đổi điện, mạng lưới các điểm dịch vụ tổng hợp. Dự án ngoài việc phục vụ nhu 

cầu đi lại của người dân, còn để theo đuổi thúc đẩy Lào xây dựng hệ thống giao thông 

thông minh, làm hình mẫu thí điểm việc kinh doanh ô tô chạy điện tại Lào. 

Tập đoàn Krittaphong không còn là cái tên xa lạ đối với giới doanh nghiệp Lào, trong 

khi đó Tập đoàn công nghệ Geely là công ty con của Tập đoàn sản xuất ô tô quốc tế 

Geely - Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, hiện là hãng sản xuất ô tô tư nhân 

lớn thứ hai tại Trung Quốc. Geely ngoài thương hiệu Geely Auto của riêng của mình 

còn mua lại và sở hữu hãng xe Volvo, hãng xe The London Electric Vehicle Company, 

49.9% cổ phần hãng xe PROTON cũng như 51% hãng xe Lotus Cars, và từ tháng 2 

năm 2018 trở thành cổ đông lớn nhất của hãng xe Daimler (khoảng 9,7% cổ phần). 

Geely được cho là đang có nhiều hoạt động thâu tóm các thương hiệu xe lớn, đẩy mạnh 

hiện diện tại các nước Đông Nam Á thực hiện tham vọng trở thành thương hiệu ô tô 

hàng đầu thế giới. 

Hàn Quốc tài trợ dự án quản lý nước cho Lào 

heo báo chí Lào, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) sẽ cung cấp 

cho Lào 11 triệu USD để thực hiện dự án thiết lập hệ thống quản lý tài nguyên 

nước hiệu quả và tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai cho lưu vực sông 

Nam Ngum. 

Theo thông báo của văn phòng KOICA thường trú Lào, dự án sẽ được triển khai từ 

năm 2020-2025. 

Nam Ngum là một trong những con sông có lưu vực lớn của Lào và chiếm khoảng 

44% tổng lượng thủy điện của quốc gia thông qua các đập được xây dựng trong những 

năm qua. Trước đó, KOICA đã thực hiện dự án lập quy hoạch tổng thể quản lý tài 

nguyên nước tổng hợp cho lưu vực sông Nam Ngum và nâng cao khả năng ứng phó 

với thiên tai trong giai đoạn 2016-2019. 

Thông qua dự án này, KOICA sẽ thiết lập một hệ thống quản lý nước cho lưu vực sông 

Nam Ngum, có lưu vực lớn thứ tư ở Lào, cùng hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt và kế 

hoạch ứng phó khẩn cấp. 

Ngoài hỗ trợ kỹ thuật, dự án sẽ tăng cường năng lực tổng thể của các cơ quan quản lý 

nước, người dân và các tổ chức xã hội dân sự ở Lào nhằm hệ thống hóa lĩnh vực quản 

lý tài nguyên nước và ứng phó với thiên tai. Bên cạnh đó, KOICA cũng sẽ tổ chức các 

đợt diễn tập ứng phó thiên tai nhằm tăng cường nhận thức về an toàn cho người dân. 

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Lào đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 

SDG6.5 ( nhận thức quản lý tổng hợp tài nguyên nước) và SDG11.5 (giảm nhẹ thủy 

tai), đồng thời tăng cường năng lực của Lào trong việc hợp tác đa ngành về quản lý tài 

nguyên nước. 
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  Nhật Bản có thể cung cấp vaccine Covid-19 cho Lào 

heo truyền thông Lào, Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét cung cấp vaccine Covid-

19 cho Lào trong tương lai. 

Nội dung nói trên là một phần của cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao 

Lào Saleumxay Kommasith và người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu hôm 

21/10 để thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước trên cơ sở 

đối tác chiến lược. 

Hai bên cũng trao đổi về kế hoạch triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm 

và làm việc của ông Motegi đến Lào hồi tháng 8 vừa qua, đặc biệt là mục tiêu phê 

duyệt và tuyên bố Kế hoạch hành động đối tác chiến lược Lào-Nhật Bản trong thời 

gian tới. 

Trước đó, ngày 23/8, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã có cuộc 

gặp và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Hai bên tiếp 

tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vững chắc giữa hai nước Lào – Nhật 

Bản, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 

(1955 – 2020) và 5 năm đối tác chiến lược Lào – Nhật Bản (2015 – 2020). 

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cũng gửi lời chúc mừng ông 

Motegi được tái bổ nhiệm vị trí Ngoại trưởng Nhật Bản thêm một nhiệm kỳ vào trung 

tuần tháng 9 vừa qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường làm việc để mở 

rộng hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa hai bên. 

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật 

Bản trong thời gian qua đã hỗ trợ Lào trên nhiều mặt, đặc biệt là trang thiết bị, vật tư 

y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Trao đổi qua điện đàm, Ngoại trưởng Motegi cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ 

xem xét hỗ trợ Lào trong việc ngăn ngừa Covid-19 cho Lào khi nước này hoàn tất giai 

đoạn phát triển vaccine của mình. 

Trong chuyến thăm đến Lào của Ngoại trưởng Motegi trước đó, Nhật Bản cũng đã phê 

duyệt tài trợ cho Dự án cải tạo trường Cao đẳng sư phạm cho Lào trị giá 18 triệu USD 

và Dự án viện trợ xe buýt, phụ tùng, thiết bị sửa chữa cho Lào trị giá 4,6 triệu USD. 

Ngoài ra, kết thúc cuộc gặp đã diễn ra lễ bàn giao các trang thiết bị y tế nằm trong dự 

án viện trợ ODA các trang thiết bị y tế của Nhật Bản cho Lào để sử dụng trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá 13,7 triệu USD. Mỗi năm, Nhật Bản dành 

viện trợ ODA cho Lào từ 90 đến 100 triệu USD và là một trong những nước viện trợ 

ODA lớn nhất cho Lào trong nhiều năm trở lại đây. 
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  Unitel và Bộ Nông Lâm Lào ký kết MOU về nghiên 

cứu khả thi dự án chuyển đổi số 

heo truyền thông Lào, chiều ngày 20/10, tại trụ sở Công ty Star Telecom đã diễn 

ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi số 4.0 về hệ 

thống quản lý công trình thủy lợi giữa Bộ Nông Lâm Lào và Công ty Star 

Telecom (Unitel).  

Sự kiện lần này được coi là có ý nghĩa quan trọng, là dấu mốc xuất phát điểm để thực 

hiện quá trình hiện đại hóa công tác quản lý điều hành hệ thống công trình thủy lợi tại 

Lào, đặc biệt là việc xây dựng “Platform" mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như thủy 

lợi, nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, đồng thời thực hiện phát triển nguồn nhân lực 

làm công tác quản lý từ cấp chính phủ đến cơ sở nhằm đáp ứng mục tiêu số hóa của 

Chính phủ Lào. 

Phạm vi của thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết nói trên giữa Bộ Nông lâm Lào và 

Unitel có trọng tâm là nghiên cứu khả thi đối với việc phát triển các dự án hợp tác liên 

quan đến quản lý thủy lợi như Phát triển hệ thống dự án quản lý công trình thủy lợi ao 

hồ chứa nước nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu rủi 

ro do lũ lụt và hạn hán (Agriculture Water Resource Management Project Platform); 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự án quản lý cung cấp nước hiệu quả cho công trình 

thủy lợi đồng ruộng theo nhu cầu sử dụng thực tế nhằm giảm chi phí sản xuất nông 

nghiệp (On Farm Water Operation & Management Project Platform); Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống dự án quản lý nước công trình thủy lợi cung cấp cho canh tác nhà trồng 

rau, làm vườn, cây hoa quả, cây công nghiệp và đồng cỏ được chuyển đổi theo hướng 

hiện đại hóa (Agriculture Plantation Water Management Project); Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống dự án quản lý nước, quản lý thủy lợi nhằm tăng hiệu quả sử dụng nước 

giảm chi phí nhân công và chi phí sản xuất trong chăn nuôi – thủy sản ứng dụng cho 

các trang trại chăn nuôi hiện đại (Livestock and Fisheries Management Project). 

Ngoài ra, thỏa thuận hợp tác nói trên còn đề cập đến việc xem xét khả năng triển khai 

các hợp tác tiềm năng khác khả thi về kinh tế và có lợi cho xã hội cũng như cho sự 

phát triển song phương. Bên cạnh đó, hai bên cũng nghiên cứu lập và triển khai một 

số dự án kiểu mẫu để chứng minh hiệu quả thực tế các thỏa thuận trên từng lĩnh vực 

hợp tác nói trên. 

Đối với thỏa thuân hợp tác ký kết lần này, Tổng giám đốc Star Telecom ông Lưu Mạnh 

Hà cho biết: Với tiền đề sự tin tưởng đối với uy tín, năng lực, kinh nghiệm của Unitel, 

Bộ Nông lâm đã lựa chọn chúng tôi làm đối tác đồng hành nghiên cứu, phát triển và 

cung cấp sản phẩm, giải pháp công nghệ hiện đại 4.0 được coi là yếu tố nền tảng không 

chỉ phục vụ nâng cao hiệu quả công tác thủy lợi, nông nghiệp, chăn nuôi - thủy sản và 

phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp theo định hướng “Chuyển đổi số ngành 

nông lâm nghiệp Lào”, mà còn góp phần đẩy mạng công cuộc ứng dụng công nghệ 

vào công tác quản lý và điều hành xuyên suốt từ chính phủ tới xã hội và người dân, 

đáp ứng nhu cầu phát triển “Quốc gia số” theo kế hoạch của Chính phủ Lào. 
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Tin vắn: 

  Lễ hội That Luang 2020 chỉ diễn ra trong 3 ngày 

heo báo chí Lào, Văn phòng Thủ tướng Lào vừa ban hành thông báo về kế 

hoạch tổ chức lễ hội Bun That Luang năm 2020. 

Trong đó, thông báo nhấn mạnh lễ hội Thatluang năm 2020 vẫn sẽ được tổ 

chức nhưng với quy mô nhỏ, chỉ bao gồm các nghi thức truyền thống, trong khi các 

hoạt động hội chợ, giải trí sẽ không được phép tổ chức. Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng 

không cho phép hoạt động kinh doanh đồ uống có cồn, chỉ cho phép bán thức ăn, đồ 

uống không cồn nhưng phải đảm bảo về khoảng cách giữa các gian hàng. 

Về thời gian tổ chức, Bun That Luang năm nay chỉ tổ chức trong 3 ngày (theo thông 

lệ là 7 ngày) từ ngày 29-31/10/2020. Mặc dù quy mô lễ hội được rút gọn đáng kể, lễ 

rước Phasat Pheung và thi đâu Ti Khee (một dạng khúc côn cầu) vẫn sẽ được tổ chức 

theo truyền thống, bên cạnh các nghi lễ tôn giáo quan trọng như "Say Bat" cho nhà sư, 

tụng kinh, thắp nến quanh tháp That Luang. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Xaysomboun, miền bắc Lào 

heo báo chí Lào, sáng 22/10, Đại hội Đảng bộ lần I tỉnh Xaysomboun khai 

mạc dưới sự chủ trì của Bí thư, Tỉnh trưởng, Trung tướng Khamlieng 

Outhakaysone và có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội 

Lào Pany Yathotou và 123 đại biểu đại diện cho 3.914 Đảng viên trên toàn 

tỉnh. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Xaysomboun, Trung tướng Khamlieng 

Outhakaysone cho biết giai đoạn 5 năm qua, Đảng bộ các cấp của tỉnh Xaysomboun 

đã chú trọng tích cực quán triệt các chính sách, đường lối, Nghị quyết và Chỉ thị của 

Đảng, đồng thời liên tục củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, đẩy mạnh 

vững chắc cơ sở chính trị và thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo cho người dân 

các địa phương, từng bước đưa kinh tế tỉnh tăng trưởng ổn định, thu hút thêm nhiều 

nguồn đầu tư cả trong và ngoài nước. 

Báo cáo kinh tế 5 năm cho thấy tỉnh Xaysomboun ghi nhận mức tăng trưởng bình quân 

6.99%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 11 triệu Kip/năm, đầu tư ngân sách 

nhà nước vào 202 dự án. Toàn tỉnh có 11 nghìn ha diện tích gieo cấy lúa, cho năng 

suất 2.48 tấn/ha. 

Toàn tỉnh Xaysomboun hiện có 6.526 hộ gia đình thoát nghèo, tương đương 42.31%, 

còn 10 bản, 4 huyện nghèo, 7.799 hộ gia đình phát triển, tương đương 50.57%. 
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  Nông dân Borikhamxay khẩn trương thu hoạch lúa 

mùa mưa 

heo báo chí Lào, nông dân tỉnh Borikhamxay đang khẩn trương thu hoạch lúa 

mùa mưa trên 35.000 ha. Theo thông tin từ Sở Nông lâm nghiệp tỉnh 

Borikhamxay, nông dân đã thu hoạch xong trên 18.130 ha lúa. Năm nay, mục 

tiêu gieo sạ lúa mùa mưa ở Borikhamxay là 37.000 ha và sản lượng dự kiến 

là 100.000 tấn. Tuy nhiên, lượng mưa lớn và sâu bệnh đã phá hủy cây trồng trên 2.000 

ha. Nông dân huyện Khamkeuth đã thu hoạch xong lúa mùa mưa trên 4.900 ha trên 

tổng diện tích 6.100 ha. Nông dân huyện Xaychamphon đã hoàn thành thu hoạch lúa 

mùa mưa trên 600 ha trên tổng diện tích 750 ha. Trồng lúa nương đã thu hoạch được 

hơn 1.100 ha trên tổng diện tích 1.180 ha, dự kiến sản lượng 500 tấn. 

Lũ quét tại tỉnh Salavan 

heo báo chí Lào, Huyện Samuay ở tỉnh Saravan đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau 

lượng mưa không ngừng. Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 10, Saravan, đặc biệt 

là Samuay, nhận được lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người 

dân.  

Theo đó, mưa lớn và lũ quét đã khiến các tuyến đường giao thông địa phương đã bị 

cắt và nhà chức trách đang tập trung khắc phục sự cố. Huyện trưởng Samuay, ông 

Bounteuy Douangsouliyavongsa, cho biết các quan chức cấp tỉnh và huyện đang cố 

gắng khẩn cấp giúp đỡ người dân. 

Ngoài việc các cơn bão ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng cơ bản, nhiều loại cây trồng của 

người dân địa phương gieo sạ đã bị hư hại, 5 ngôi nhà và 3 văn phòng đã bị hư hại, 

đường sá bị chia cắt, đặc biệt một đôi vợ chồng ở bản Lalayanggong đã mất mạng do 

sạt lở đất.  

Bên cạnh đó, đường giao thông ở 19 thôn đã bị cắt, ruộng lúa tràn trên 220 ha, vườn 

sắn hơn 151 ha, vườn chuối trên 26 ha bị ảnh hưởng, và 137 ao cá bị thiệt hại, ông giải 

thích. Ông nói rằng 37 hệ thống tưới tiêu và 8 hệ thống cấp nước cũng đã bị hư hỏng.  

 Số gia đình làm nông nghiệp tại Lào có xu hướng giảm 

heo báo chí Lào, số liệu khảo sát 2019-2020 cho thấy cả nước Lào có 851.257 

hộ gia đình làm nông nghiệp, tương đương 69% tổng số hộ gia đình, con số 

này giảm 10% so với giai đoạn khảo sát trước đó. 

Kết quả tổng điều tra lần thứ 3 của Lào cho thấy 74% hộ gia đình nông nghiệp trên cả 

nước hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt. Trong khi đó số lượng gia đình chăn nuôi 

tăng 2%, với 303.000 hộ so với 10 năm trước. 
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Tổng diện tích đất nông nghiệp của Lào hiện khoảng 1.7 triệu ha. Theo dự báo, 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. 

Lào cho phép mở lại một số cửa khẩu phụ để lưu thông 

hàng hóa 

heo báo chí Lào, chính phủ Lào đang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong 

nước phục hồi hoạt động vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa bằng cách cho 

phép mở lại một số cửa khẩu truyền thống và cửa khẩu địa phương. 

Động thái được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức 

tạp trong khu vực và trên thế giới, cũng như tại Lào, quốc gia đã đóng cửa biên giới 

kể từ tháng 4 nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. 

Hiện, trên cơ sở đề xuất của một số cơ quan, doanh nghiệp, chính phủ Lào đã nới lỏng 

quy định về hạn chế qua lại khu vực biên giới bằng cách tạm thời cho phép mở lại cửa 

khẩu truyền thống Nong Ma, huyện Buarapha, tỉnh Khammuan, cửa khẩu Ban Vang, 

huyện Meun, tỉnh Vientiane đối với hoạt động xuất khẩu quặng barit thành phẩm của 

một số doanh nghiệp.Chính phủ Lào cũng cho phép tạm mở lại cửa khẩu truyền thống 

Tha Saath, huyện Pakkading, tỉnh Bolykhamxay cho Công ty thủy điện Nam Theun 1 

để tăng cường thuận lợi cho việc nhập khẩu vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Ngoài 

ra, cửa khẩu địa phương Panghay, huyện Sing, tỉnh Luang Namtha cũng được mở lại 

để phục vụ việc xuất khẩu mía sang Trung Quốc. 

 Luang Prabang không sản xuất đủ gạo cho nhu cầu nội 

tỉnh 

heo báo chí Lào, hiện nay, khả năng sản xuất gạo của tỉnh Luang Prabang 

chưa thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ tại các địa phương. 

Sản lượng sản xuất lúa bình quân đầu người của Luang Prabang đạt 200 

kg/người/năm, tương đương mức tiêu thụ trong 9 tháng. Vì vậy, vẫn cần phải nhập gạo 

từ các địa phương lân cận để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. 

Ông Sivon VongKhamchan, Giám đốc Sở Nông Lâm tỉnh Luang Prabang mới đây cho 

biết nguyên nhân dẫn đến việc sản xuất gạo không đáp ứng đủ nhu cầu trong tỉnh là 

bởi địa hình đồi núi đặc thù, diện tích đất sản xuất lúa ít, thường xảy ra thiên tai và sâu 

bệnh, cùng với đó, Luang Prabang là tỉnh du lịch nên lượng khách du lịch trong và 

ngoài nước đến du lịch rất nhiều từ đó cho nhu cầu về gạo và các thực phẩm khác cũng 

tăng theo. Ngoài gạo, các loại hoa quả cũng cần nhập khẩu từ trong và ngoài nước do 

tỉnh chưa thể tự trồng. Trong khi các mặt hàng thịt, trứng, cá, rau củ vẫn đáp ứng được 

nhu cầu trong tỉnh. 
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Huawei hợp tác đào tạo CNTT cho Lào 

heo báo chí Lào, mới đây, Huawei Technologies (Lào) và Viện Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông Lào đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác triển 

khai Chương trình đào tạo CNTT-TT giữa Giám đốc Huawei Lào Hu Weihua 

và Giám đốc Viện, ông Saifon Boutchanthalath, dưới sự chứng kiến của đại 

diện các bên có liên quan. 

Theo nội dung thỏa thuận, Huawei sẽ cung cấp chương trình đào tạo về lĩnh vực 

CNTT-TT cho Viện Thông tin và Công nghệ Truyền thông Lào nhằm thúc đẩy việc 

trao đổi công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giữa các chuyên gia của 

các bên cạnh các hợp tác trung hạn như tổ chức hội thảo, nghiên cứu liên quan đến 

lĩnh vực 5G, đám mây, dữ liệu lớn, AI... 

Tại lễ ký kết, ông Hu Weihua cho biết chương trình hợp tác là một trong các hoạt động 

trách nhiệm xã hội của Huawei. Thời gian qua, Huawei đã giúp Lào phát triển nguồn 

nhân lực CNTT-TT tại các địa phương, thúc đẩy chuyển giao kiến thức và khuyến 

khích lĩnh vực số hóa tại Lào. 

 ADB tài trợ 1.75 triệu USD cho dự án thủy lợi tại Lào 

heo báo chí Lào, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa phê duyệt việc tài 

trợ cho sáng kiến phát triển hệ thông thủy lợi trị giá hơn 1,75 triệu USD ở tỉnh 

Savannakhet theo khuôn khổ Dự án Cơ sở Hạ tầng Nông nghiệp Hành lang 

Kinh tế Phía Đông Tiểu vùng sông Mekong thông qua lễ ký kết thỏa thuận 

hôm 20/10 với Bộ Nông Lâm Lào. Theo đó, Tiểu dự án cải thiện hệ thống thủy lợi 

Huay Sa Khuang ở huyện Phin, tỉnh Savannakhet trị giá 1.753.132.45 USD là cam kết 

thứ 12 trong giai đoạn đầu của dự án tổng thể mà ADB đang cung cấp tổng cộng 60 

triệu USD vốn vay cho Chính phủ Lào để đầu tư xây dựng và sửa chữa 25 công trình 

tại các tỉnh Savannakhet và Saravan.Theo đó, một doanh nghiệp tư nhân là Công ty 

Xây dựng Cầu đường và Thủy lợi BK sẽ thực hiện dự án nói trên, bắt đầu từ tháng 11 

và dự kiến hoàn thành trong vòng 15 tháng nhằm mục tiêu tăng cường cung cấp nước 

tưới cho 415 ha lúa mùa mưa, 360 ha lúa mùa khô và 55 ha cây trồng khác tại địa 

phương. 

Theo ADB, Dự án Cơ sở hạ tầng Nông nghiệp Hành lang Kinh tế Đông Tây nhằm 

khôi phục và cải thiện các hệ thống thủy lợi, xây dựng đường giao thông nông thôn để 

cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực của nông dân trong việc quản 

lý và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng nông nghiệp và tạo việc làm cho người dân địa 

phương tại Lào. 

 

 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 101 

 

 

 

ETL hợp tác phân phối điện thoại di động với Xiaomi  

heo truyền thông Lào, ngày 16/10,  Giám đốc công ty viễn thông Lào ETL 

Huang Shuyun tiến hành ký kết thỏa thuận cung cấp sản phẩm điện thoại di 

động và thiết bị mới của Xiaomi với đại diện Xiaomi tại Lào, ông Wang Lin. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Huang Shuyun cho biết ETL là liên doanh viễn thông 

Lào-Trung với mạng lưới phủ khắp cả nước, bao gồm dịch vụ di động, điện thoại để 

bàn, internet và hạ tâng 4G rộng khắp, trong khi phạm vi phủ sóng 4.5G của hãng cũng 

đang có mặt tại các đô thị lớn của Lào như Vientiane, Luang Prabang, Savannakhet, 

Champasak. 

Ông Huang cho biết hợp tác cung cấp sản phẩm điện thoại di động với Xiaomi lần này 

sẽ giúp ETL toàn diện hóa các dịch vụ của mình và "tạo trải nghiệm đặc biệt" cho 

khách hàng của cả hai bên. 

LAOVIET Bank cấp 30 triệu USD vốn vay cho doanh 

nghiệp Lào 

heo báo chí Lào, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (Lao-Viet Bank) ngày 

20/10 vừa đạt được thỏa thuận cung cấp khoản vốn vay trị giá 30 triệu USD 

cho Công ty TNHH Oceano. 

Khoản vay nói trên sẽ được sử dụng để triển khai các dự án đầu tư của Công ty Oceano 

nhằm góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của Lào. 

Năm 2017, Công ty cũng đạt được thỏa thuận tô nhượng về việc xây dựng Công viên 

Văn hóa Lanexang ở Vientiane. Ngoài ra, một bệnh viện 300 giường, nằm trong diện 

ưu tiên của Chính phủ Lào, cũng đang do Oceano thực hiện. 

Dự án Công viên Văn hóa Lanexang được Chính phủ Lào phê duyệt thời gian tô 

nhượng 50 năm, tổng giá trị đầu tư 80 triệu USD và sẽ hoàn thành trong vòng 9 năm, 

bao gồm các hạng mục công viên giải trí, văn hóa, công viên nước, vườn sinh thái, sở 

thú, trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn và một khu dân cư. 

Thông thành công hầm chui dài nhất thuộc dự án 

đường sắt Trung Quốc-Lào 

heo báo chí Lào, CRI hôm 15/10 đưa tin sau 1500 ngày thi công, hầm chui 

Nanlianshan thuộc khuôn khổ dự án đường sắt Trung-Lào (lãnh thổ Trung 

Quốc) đã chính thức được thông thành công, đây là hầm chui đường sắt 1 ray 

dài nhất hiện nay trên toàn tuyến. Việc thông thành công hầm chui Nan Lian 

sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho việc lắp dầm cầu và đường ray cho các giai đoạn sau của 

dự án. 
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Hầm chui Nanlianshan thuộc khuôn khổ gói thi công thứ 18 dài 38.8 km của dự án 

đường sắt trên khu vực tự trị Tây Song Bản Nạp với tổng cộng 9 hầm chui dài hơn 

27.8km. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 82 trên tổng số 93 hầm chui của dự án 

đường sắt Trung-Lào trên lãnh thổ Trung Quốc đã hoàn thành, tạo cơ sở vững chắc 

cho việc khai thông toàn tuyến trong năm 2021 tới. 

Hiện nay, dự đường sắt phía Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cầu, 

hầm, lắp đặt đường ray và các nhà ga đang được đẩy nhanh tốc độ theo kế hoạch, nhà 

thầu dự kiến trong năm nay, tất cả các hầm chui và nhà ga sẽ được hoàn thành. 

Dự án đường sắt Vientiane-Côn Minh có tổng chiều dài hơn 1000 km, sau khi hoàn 

thành và đưa vào sử dụng, thời gian di chuyển từ Vân Nam đến Cảnh Hồng thuộc khu 

tự trị Tây Song Bản Nạp chỉ mất khoảng 3 giờ. Trong khi chuyến tàu xuất phát từ Côn 

Minh đến Vientiane chỉ trong vòng 1 đêm. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

           Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chia sẻ về thiên tai ở 

Việt Nam 

heo PLO, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào bày tỏ rất lo lắng khi liên tiếp các cơn bão 

số 6 và số 7 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Việt Nam. 

Được tin các cơn bão số 6 và số 7 gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung nước 

ta, ngày 19-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

Bounnhang Vorachith đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 

Phú Trọng. Bức điện có đoạn viết: 

“Tôi rất lo lắng được tin liên tiếp các cơn bão số 6 và số 7 đổ bộ vào các tỉnh miền 

Trung của Việt Nam, đã và đang gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, tôi xin gửi tới Đồng chí, và 

qua Đồng chí gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em và các gia đình 

bị ảnh hưởng lời thăm hỏi chân thành và sâu sắc nhất”. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng bày tỏ tin tưởng 

rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và sự quan tâm của 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam anh em sẽ sớm 

vượt qua khó khăn hiện nay, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân tại các vùng bị ảnh 

hưởng. 

“Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ở bên cạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt 

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

nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam”- Bức điện 

nêu rõ. 
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 VientinBank Lào ủng hộ Lào phòng, chống Covid-19 

heo NDĐT, chiều 19-10, tại Thủ đô Vientiane, tiếp tục đồng hành, chia sẻ những 

khó khăn và hỗ trợ Lào trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ngân 

hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào) ủng hộ Lào số 

tiền 300 triệu kíp Lào (hơn 30.000 USD). 

Phát biểu tại buổi lễ ủng hộ, ông Lê Quốc Nam, Tổng giám đốc VietinBank Lào chia 

sẻ những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra đối với Chính phủ và người dân Lào; 

khẳng định VietinBank cũng như VietinBank Lào nhận thức rõ trách nhiệm xã hội 

cũng như những đóng góp của mình đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Lào, đặc 

biệt trong giai đoạn hiện nay, khi Lào đang phải đối mặt với những khó khăn của đại 

dịch Covid-19. 

Tổng giám đốc VietinBank Lào Lê Quốc Nam nhấn mạnh, VietinBank Lào sẽ tiếp tục 

chung tay giúp sức Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan của Lào, vì sức khỏe của người 

dân cũng như sự phát triển của cộng đồng. 

Cảm ơn Chính phủ Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh 

doanh tại Lào luôn giành sự giúp đỡ kịp thời đối với Lào, Bộ trưởng Y tế Lào, Phó 

Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của 

Lào Bounkong Sihavong nhấn mạnh, việc VietinBank Lào ủng hộ 300 triệu kíp Lào 

lần này là một minh chứng cho thấy những lúc Lào gặp khó khăn nhất là lúc Chính 

phủ, nhân dân cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đều kịp thời dành sự hỗ 

trợ, giúp đỡ cao nhất. 

Bộ trưởng Y tế Bounkong Sihavong khẳng định, Ban chuyên trách và Bộ Y tế Lào sẽ 

sử dụng hiệu quả số tiền nhận được lần này trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

Bộ trưởng Y tế Bounkong Sihavong cũng chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết 

đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 

hai nước dày công vun đắp sẽ ngày càng phát triển. 

Trước đó, cũng trong một hoạt động chung tay giúp sức người dân Lào phòng chống 

dịch bệnh Covid-19, ngày 22-7-2020, VietinBank Lào đã trao một nghìn chiếc khẩu 

trang và tiền mặt tổng trị giá năm triệu kíp Lào để ủng hộ chương trình bồi dưỡng kiến 

thức cơ bản về cách phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và phổ biến cách 

phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, cải tạo hệ thống bồn rửa tay của bốn trường tiểu 

học tại Thủ đô Vientiane, Lào. 

Đi đôi với việc kinh doanh, ngân hàng VietinBank Lào luôn tích cực tham gia các hoạt 

động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, tàn tật tại các địa phương trên cả nước Lào 

nói chung và Thủ đô Vientiane nói riêng. 
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Cuối năm 2019, VietinBank Lào cũng ủng hộ 100 nghìn USD giúp Chính phủ Lào 

khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra tại một số tỉnh miền trung và nam Lào. Luôn khẳng 

định cam kết đầu tư, hợp tác lâu dài tại Lào, với những chính sách phát triển bền vững 

của mình, sau tám năm hoạt động tại Lào, VietinBank hiện đã vươn lên trong nhóm 

những ngân hàng lớn nhất tại Lào, góp phần ổn định kinh tế và phát triển cuộc sống 

của người dân Lào ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

Doanh nghiệp Lào chia sẻ khó khăn với người dân miền 

Trung Việt Nam 

heo Daidoanket,  sáng 19/10, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ 

Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận số tiền 60.000 USD từ Ủy ban hợp tác 

Lào - Việt và một số doanh nghiệp của Lào ủng hộ người dân miền Trung đang 

chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. 

Trao số tiền ủng hộ tới UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người 

và tài sản tại miền Trung, với tinh thần tương thân, tương ái, tình đoàn kết đặc biệt, 

luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa người dân hai nước, Ủy ban hợp tác Lào - Việt và 

một số doanh nghiệp của Lào quyên góp được số tiền 60.000 USD để gửi tới các địa 

phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. 

Ông Nguyễn Văn Trung mong muốn những tình cảm hết sức đặc biệt này sẽ được 

UBTƯ MTTQ Việt Nam kịp thời chuyển tới tới người dân tại các tỉnh miền Trung để 

giúp bà con sớm khắc phục hậu quả của lũ lụt, ổn định cuộc sống. 

Trân trọng ghi nhận những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của Ủy ban hợp tác Lào - 

Việt, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, mặc dù đất nước Lào còn đang gặp khó 

khăn, nhưng món quà ý nghĩa này là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết, tinh thần 

chia ngọt, sẻ bùi trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cam kết, với trách nhiệm của mình, toàn bộ số tiền ủng hộ 

sẽ được chuyển kịp thời tới các địa phương đang bị thiệt hại bởi mưa lũ để giúp người 

dân sớm khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống. 
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Cộng đồng người Việt Nam tại Lào cầu siêu cho các nạn 

nhân tử vong do lũ lụt miền Trung 

heo TTXVN tại Lào, tối 23/10, tại thủ đô Viêng Chăn, chùa Phật Tích và Hội 

người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đã tổ chức Lễ cầu siêu cho các cán 

bộ, chiến sĩ và đồng bào tử nạn do thiên tai, lũ lụt miền Trung; đồng thời tiếp tục 

tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Việt Nam và Lào. 

Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; 

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn; cùng đông đảo các phật tử và bà 

con Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào. Về phía Lào, có Hòa thượng Bounma 

Simaphom, Quyền Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào cùng nhiều chư tăng 

Lào đã tham dự lễ cầu siêu và tham gia ủng hộ tiền cho người dân miền Trung Việt 

Nam bị ảnh hưởng bởi bão lụt. 

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, dưới sự hướng dẫn của các Chư Tôn 

Thiền Đức Lào - Việt Nam, các phật tử, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Viêng 

Chăn đã cùng cầu nguyện cho các vong linh, chiến sĩ, cán bộ và đồng bào thiệt mạng 

được siêu sinh; đồng thời cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thoát khỏi trận lũ lụt lịch 

sử và những cơn bão sắp tới sẽ giảm cường độ để người dân Việt Nam không phải 

chịu thêm nhiều mất mát, đau thương. Kết thúc buổi lễ, tăng ni phật tử chùa Phật Tích 

Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn đã gửi Đại sứ Nguyễn Bá Hùng số 

tiền 100 triệu kip (khoảng hơn 250 triệu đồng) để chuyển về Việt Nam giúp đồng bào 

miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả của lũ lụt và ổn định đời sống. 

Kể từ khi phát động từ ngày 17/10 vừa qua, đến nay chùa Phật Tích Lào và Hội người 

Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn đã quyên góp được khoảng 200 triệu kíp, ngoài 100 

triệu kíp gửi về Việt Nam, số tiền còn lại sẽ được chuyển tới cho người dân miền Trung 

Lào cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong những ngày tới. 
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