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• Cảnh báo sạt lở, ách tắc đường đi các tỉnh phía Bắc Lào
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• Doanh nghiệp Lào phát triển nông nghiệp tại tỉnh Luang Prabang
• Tỉnh Savannakhet đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 7.5%
• Tỉnh Luang Prabang tăng trưởng kinh tế 7.3%

• Vientiane ban hành quy định về xử lý ô nhiễm tiếng ồn

• Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu

• Tỉnh Xaysombun tăng trưởng 3% sau 3 quý đầu năm 2020

• Viện Khổng Tử Đại học quốc gia Lào mở cơ sở đào tạo liên kết với 
Cao đẳng Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào

• Chính quyền Attapeu đánh giá nghiên cứu khả thi dự án khai thác 

vàng Văng Tắt

Điểm tin báo chí trong nước:

• Tăng cường hợp tác Việt Lào giai đoạn 2021-2030

• Điều kiện đưa lao động sang Lào làm việc

• 9 tập thể và cá nhân nhận bằng khen tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt 
Nam - Lào tỉnh Thái Bình lần thứ II

• Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin 

Tin vắn:
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Tin chính: 

 Lào nới lỏng quy định phòng dịch Covid-19 

ăn phòng Chính phủ Lào vừa ban hành Thông báo số 1049 về các biện 

pháp phòng ngừa Covid-19 được áp dụng trong tháng 10, trong đó vẫn hạn 

chế hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông nhưng đã có thêm một số quy định 

nới lỏng đáng chú ý để hỗ trợ phục hồi kinh tế. 

Theo đó, Chính phủ Lào đồng ý tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu địa phương và cửa 

khẩu truyền thống với mục đích xuất nhập cảnh phổ thông và vận tải hàng hóa, ngoại 

trừ một số cửa khẩu được chính phủ cho phép thực hiện hoạt động vận tải hàng hóa. 

Đối với các cửa khẩu quốc tế, Lào sẽ tiếp tục không cho phép hoạt động xuất nhập 

cảnh phổ thông, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài đã được Ủy ban đặc trách 

cho phép. Ngoài ra, việc vận tải hàng hóa tại các cửa khẩu quốc tế sẽ tiếp tục được 

hoạt động bình thường. 

Lào tiếp tục ngừng cấp thị thực (visa) loại du lịch và thăm viếng đối với người di 

chuyển từ hoặc quá cảnh quốc gia đang có dịch Covid-19. Trường hợp nhà ngoại giao, 

nhân viên tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên viên và lao 

động nước ngoài có nhu cầu cấp thiết thì có thể tiến hành làm việc tại Đại sứ quán, các 

dự án, hoạt động nhưng phải thông qua xem xét chấp thuận của Ủy ban đặc trách. Đối 

với quy trình cụ thể, quy định tại văn bản số 2336 của Ủy ban đặc trách ban hành ngày 

31/7 sẽ vẫn được duy trì hiệu lực. 

Các tụ điểm giải trí và quán karaoke vẫn tiếp tục phải đóng cửa. 

Chấp thuận về nguyên tắc việc mở lại hình thức du lịch nhóm đối với khách từ quốc 

gia không có dịch Covid-19 trong cộng đồng nhằm hỗ trợ giải quyết tác động kinh tế, 

Chính phủ Lào giao các ban ngành chức năng nghiên cứu các biện pháp phù hợp có 

liên quan. 

Chấp thuận về nguyên tắc thu phí xét nghiệm Covid-19, Chính phủ Lào giao các ban 

ngành chức năng nghiên cứu áp dụng mức phí xét nghiệm phù hợp. 

Chính phủ Lào cho phép các ban ngành liên quan tiếp tục thảo luận mở "làn xanh" với 

Việt Nam và Trung Quốc. 

Chấp thuận về nguyên tắc nối lại các chuyến bay bán chuyến từ các quốc gia không 

có dịch lây lan trong cộng đồng. Chính phủ Lào giao các cơ quan chức năng xây dựng 

cơ chế phù hợp để triển khai chính sách nới lỏng về xuất-nhập cảnh với Nhật Bản. 

Đáng chú ý, công dân Lào đến từ quốc gia không có dịch lây lan trong cộng đồng, khi 

nhập cảnh Lào có thể chỉ cần chờ đợi kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng 

có thể được phép về cách ly tại cơ quan hoặc nơi cư trú. 

Ủy ban đặc trách quốc gia cũng được yêu cầu nghiên cứu ban hành biện pháp nới lỏng 

thêm cho các nhóm đối tượng khác. 

V 
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Lào khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương 

heo báo chí Lào, tuần qua, Kỳ họp thứ 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 

(UNGA 75) khai mạc hôm 22/9 và được tổ chức theo hình thức trực tuyến 

với sự tham dự của lãnh đạo 193 quốc gia thành viên. 

Phát biểu tại cuộc họp hôm 26/9 theo một video được quay trước đó, Thủ tướng Lào 

Thongloun Sisoulith đã có thông điệp nhấn mạnh sự ủng hộ các mối quan hệ hợp tác 

quốc tế trong khuôn khổ Liên hợp quốc, đồng thời bày tỏ niềm tin về cơ chế hiện tại 

trong việc gìn giữ hòa bình thế giới và giải quyết các thách thức phát sinh. 

Thủ tướng Thongloun khẳng định "tin tưởng mạnh mẽ hợp tác đa phương, giải quyết 

mâu thuẫn và xung đột bằng biên pháp hòa bình và hợp tác vì sự phát triển theo nội 

dung Hiến chương Liên hợp quốc vẫn đang là những cơ chế phù hợp". 

Thủ tướng Lào nhấn mạnh "thế giới đã rút ra được những bài học hữu ích từ lịch sử" 

và "thực tế cho thấy chủ nghĩa đơn phương và sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề đã 

dẫn đến chiến tranh và thảm họa không mong muốn cho nhân loại". Vì vậy, ông 

Thongloun kêu gọi các quốc gia "tránh những yêu tố mới nổi gây mất đoàn kết để ngăn 

chặn nguy cơ gây hại cho nhân loại". 

Bên cạnh đó, những thách thức chung mà cộng đồng quốc tế phải cùng giải quyết là 

biến đổi khí hậu, trong bối cảnh sự thay đổi môi trường đã gây ra nhiều thảm họa thiên 

nhiên với mật độ thường xuyên và nghiêm trọng hơn, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát 

triển, đặc biệt là an ninh lương thực và phát triển cơ sở hạ tầng, vì vậy, cộng đồng quốc 

tế cần xây dựng xã hội có khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng 

thời "nên hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ cho các nước kém phát triển trong 

việc ứng phó với thiên tai". 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng kêu gọi các nỗ lực hợp tác quốc tế để tiêu thụ tài 

nguyên thiên nhiên một cách bền vững, chú trọng sử dụng năng lượng thay thế và tuân 

thủ cam kết trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030 và giảm 

phát thải khí nhà kính. 

Cũng trong thông điệp của mình, Thủ tướng Lào khẳng định hợp tác và bảo trợ của 

LHQ đối với Lào trong thời gian qua đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-

xã hội và xóa đói giảm nghèo trên đường đưa nước này rời khỏi nhóm quốc gia chậm 

phát triển (LDC). Đồng thời, ông Thonloun cũng cho biết "Lào sẵn sàng thực hiện các 

nghĩa vụ của mình để đóng góp vào cơ chế hợp tác như trên". 

Cũng trong kỳ họp lần này, thay mặt chính phủ Lào, thủ tướng Thongloun cũng cho 

biết lần đầu tiên Lào sẽ ứng cử tư cách Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc 

ECOSOC nhiệm kỳ 2023-2025. 
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Lào thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát 

heo NDĐT, trước việc giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao, 

Chính phủ Lào đang khẩn trương thực hiện những chính sách nhằm ổn định 

đời sống người dân, hạn chế lạm phát ở mức thấp nhất và tìm kiếm các biện 

pháp nhằm tăng sản xuất nội địa, giảm nhập khẩu. 

Báo cáo mới nhất của Trung tâm Thống kê quốc gia Lào cho biết, tỷ lệ lạm phát tháng 

8 tại Lào ở mức 5,84%, đây được coi là mức lạm phát tương đối cao nhưng cũng chỉ 

cao hơn chút ít nếu so mức lạm phát tháng 7 là 5,12% cũng như so tình hình khó khăn 

về kinh tế như hiện nay mà Lào đang gặp phải. Theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng 

Phát triển châu Á (ADB) năm 2020 kinh tế Lào có thể tăng trưởng âm 2,5%. 

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 mới đây của Chính phủ Lào, một trong những công 

tác trọng tâm được đề ra là tập trung quản lý và bảo đảm ổn định tiền tệ trong mức cho 

phép; khuyến khích sản xuất hàng hóa nông sản để đáp ứng nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu, đặc biệt là bảo đảm nguồn cung thịt lợn, trâu, bò, rau củ quả cho thị trường; 

đồng thời, tập trung thúc đẩy sản xuất vụ mùa khô và nghiên cứu việc canh tác ba vụ 

lúa trong một năm nhằm bảo đảm nhu cầu lương thực của người dân. 

Mặc dù lạm phát ở mức cao do nhiều nguyên nhân khác nhau, dựa trên thống kê, mức 

tăng này do chỉ số tăng cao tới 10,65% của nhóm hàng hóa và dịch vụ, mức tăng 9,91% 

của nhóm thức ăn và đồ uống không cồn và mức tăng 7,96% đối với nhóm bưu điện 

và viễn thông. 

Riêng đối với nhóm bưu điện và viễn thông có mức tăng như vậy, một phần cũng do 

sau bốn tháng thực hiện việc giảm xuống giá sàn nhằm đối phó đại dịch Covid-19, bắt 

đầu từ tháng 8, các nhà mạng tại Lào bắt đầu áp giá như  trước khi có dịch. 

Đặc biệt, chỉ số giá của các nhóm như dịch vụ giao thông vận tải, giáo dục, hay điện-

nước chỉ tăng chưa đến 1% bởi là các dịch vụ của nhà nước cũng là một trong những 

nguyên nhân giúp lạm phát trong tháng 8 tại Lào chỉ ở mức 5,84%. 

Một số nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến mức lạm phát này do Lào đang 

trong mùa mưa dẫn đến chi phí đầu vào của nhiều ngành nghề sản xuất tăng cao, trong 

tháng 8, Lào nhập siêu và nhập tương đối nhiều thiết bị máy móc, phân bón… cũng 

như những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 gây ra. 
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Kinh tế Lào có thể tăng trưởng âm trong năm 2020 

heo báo chí Lào, các dự báo cho thấy khả năng tăng trưởng kinh tế của 

Lào chỉ có thể phục hồi trở lại trong năm 2021. 

Theo đó, giai đoạn 2021-2022, kinh tế Lào dự kiến sẽ phục hồi ở mức 4.9% 

và tỷ lệ nghèo đói trong nước sẽ trở lại mức trước khi xảy ra khủng hoảng 

do đại dịch Covid-19 vào năm 2022. Tuy nhiên, WB nhận định thâm hụt tài khóa của 

Lào dự kiến sẽ vẫn ở mức cao, điều này làm tăng tỷ lệ nợ trên GDP trong trung hạn. 

Trong vòng 3 năm tới, Lào sẽ phải thanh toán các khoản nợ nước ngoài trị giá 1.1 tỷ 

USD mỗi năm trong khi mức độ thâm hụt vãng lai tiếp tục tăng cao và thiếu hụt nguồn 

dự trữ ngoại hối. 

Trong trung hạn, các lỗ hổng kinh tế vĩ mô của Lào vẫn sẽ tồn tại, trừ khi có các cải 

cách đáng kể được thực hiện, đặc biệt là tăng cường khả năng huy động nguồn thu, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân để hỗ trợ đa dạng hóa nền kinh tế. 

Nền kinh tế Lào dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong vòng 3 thập kỷ 

trở lại, ước tính sẽ giảm xuống từ -0.6% theo kịch bản cơ sở hoặc -2.4% trong kịch 

bản xấu vào năm 2020. Trong đó, khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ biện 

pháp đóng cửa biên giới của chính phủ, khiến dòng khách du lịch suy giảm. 

Bên cạnh đó, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực hiệu suất 

ngành công nghiệp trong khi ngành nông nghiệp chịu các ảnh hưởng bất lợi từ biến 

đổi khí hậu và tác động của đại dịch Covid-19. 

Tăng trưởng kinh tế Lào trong năm 2020 không đạt như kỳ vọng cũng khiến tỷ lệ thất 

nghiệp tăng lên 25% vào tháng 5, so với 16% vào cuối năm 2019. Để giảm thiểu tác 

động kinh tế do Covid-19, chính phủ Lào đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, bao 

gồm hoãn nộp thuế, điều chỉnh giảm các loại tỷ lệ chính sách tiền tệ...để hỗ trợ khu 

vực doanh nghiệp và người dân. 

Tuy nhiên, với việc không gian chính sách có nhiều hạn chế, khả năng giảm thiểu tác 

động của Covid-19 cũng có giới hạn nhất định, điều này đẩy nhiều gia đình Lào vào 

nguy cơ đói nghèo. Tỷ lệ nghèo đói (3.2 USD/ngày) dự kiến sẽ tăng ít nhất 1.7% vào 

năm 2020 so với kịch bản không có sự xuất hiện của Covid-19. 

Thu ngân sách nội địa của Lào trong năm 2020 dự kiến cũng sẽ giảm xuống 10.2% so 

với 13.5% trong năm 2019, do đó thâm hụt tài khóa dự kiến sẽ tăng lên 7.6% GDP, từ 

mức 5.1% trong năm ngoái, nếu kế hoạch chi tiêu đúng theo số liệu dự kiến và không 

phát sinh thêm nợ mới. 

Ngoài ra, thâm hụt tài khoản vãng lai của Lào dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm 2020 

do thương mại, du lịch và kiều hối giảm trong khi áp lực nợ tăng cao. Lượng kiều hối 

về Lào dự kiến sẽ giảm 50% trong năm nay do ảnh hưởng của Covid-19. 
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Giá dầu thấp và giảm nhu cầu nhiên liệu cũng không thể bù đắp đáng kể cho cán cân 

thương mại do xuất khẩu của Lào giảm khi nguồn cung bị gián đoạn, điều này sẽ thúc 

đẩy Lào tiếp tục nhập siêu lớn hơn. 

Áp lực tài chính đối với Lào sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng cuối năm khi dự 

trữ ngoại tệ giảm xuống loanh quanh mức 1 tháng nhập khẩu. 

Trong nước, do các chính sách tiền tệ, sự chênh lệch rất lớn giữa thị trường hối đoái 

trong và ngoài hệ thống kết hợp với thiếu hụt ngoại tệ đã khiến đồng Kip mất giá mạnh 

và đẩy mức độ lạm phát lên cao. 

Trong 7 tháng đầu năm 2020, giá trị tín dụng trực tiếp từ Ngân hàng Trung ương Lào 

cho chính phủ đã tăng 142% so với với bình quân 42% trong cùng kỳ năm ngoái, điều 

này phần nào hỗ trợ gia tăng nguồn cung trong lưu thông tiền tệ. 

Lào-EU hoàn thành đàm phán lần thứ 4 về tham gia 

FLEGT-VPA 

heo báo chí Lào, Liên minh châu Âu (EU) và Lào vừa hoàn thành phiên đàm 

phán thứ 4 về tham gia Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi pháp 

luật, quản trị và thương mại lâm nghiệp (FLEGT). Hội nghị diễn ra dưới hình 

thức trực tuyến. 

Đồng chủ trì hội nghị là Cục trưởng Lâm nghiệp, Bộ Nông Lâm Lào, ông Sousath 

Xayakoumman và đại diện phòng chính sách Môi trường EU, bà Gordana Topic cùng 

đại diện các ban ngành chức năng hai bên có liên quan. Việc nỗ lực tham gia khung 

FLEGT sẽ giúp Lào thiết lập hệ thống hoàn chỉnh về thanh tra và chứng nhận sản phẩm 

gỗ khai thác và chế biến hợp pháp cho mục đích xuất khẩu, đồng thời góp phần thúc 

đẩy thương mại gỗ, củng cố năng lực quản lý lâm nghiệp trong nước, ngăn chặn và 

giảm thiểu tình trạng khai thác trộm và buôn lậu gỗ trái phép. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Sousath Xayakoumman đã thay mặt chính phủ Lào 

gửi lời cảm ơn EU nói chung và chính phủ Đức nói riêng vì những hỗ trợ cho nước 

này trong thời gian qua, đặc biệt là dự án "Bảo vệ và sử dụng bền vững hệ sinh thái 

rừng và đa loài" (ProFEB) thông qua Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ nhằm xây 

dựng và củng cố định nghĩa về ngành gỗ hợp pháp cũng như hoàn thiện các thành tố 

bảo đảm gỗ hợp pháp đang còn thiếu sót, đây cũng là phần quan trọng nhất trong nội 

dung của VPA. 

Bên cạnh đó, ông Sousath cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của về đóng góp của nhiều 

thành phần công-tư cũng như tổ chức xã hội dân sự trong việc tiến tới tham gia Hiệp 

định đối tác tự nguyện (VPA) của Lào. 

Kể từ thời điểm hoàn thành vòng đàm phán thứ 3 hồi năm 2019, Lào đã tiến hành áp 

dụng Bộ Luật Lâm nghiệp sửa đổi, Nghị định về khuyến khích trồng cây thương mại, 

Nghị định về đánh giá tác động môi trường...cùng một số quy định có liên quan đến 

ngành gỗ. 
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Tại cuộc họp, bà Gordana Topic cũng đã đánh giá cao tiến độ triển khai xây dựng 5 

định nghĩa gỗ hợp pháp theo cơ sở pháp luật Lào trong thời gian qua nhằm chuẩn bị 

tiến hành thí điểm hệ thống quản lý chuỗi cung ứng gỗ thực địa và hệ thống kiểm tra 

chứng nhận gỗ hợp pháp. 

Bà Gordana Topic bày tỏ hy vọng thành quả từ các hoạt động nói trên sẽ xây dựng hệ 

thống gỗ hợp pháp tại Lào, tạo cơ sở cho việc tham gia Hiệp định đối tác tự nguyện 

(VPA) về Thực thi pháp luật, quản trị và thương mại lâm nghiệp (FLEGT) nhằm tạo 

ra lợi ích tích cực cho ngành thương mại của nước này. 

Tại cuộc họp, phía Lào cũng đã thông báo về các thành tựu trong tiến trình tham gia 

Hiệp định FLEGT-VPA, đặc biệt là các công tác nghiệp vụ, cho đến các thách thức 

trong việc lấy ý kiến tham vấn vào dự thảo định nghĩa ngành lâm nghiệp hợp pháp 

TLD1-TLD8 ( rừng sản xuất, rừng chuyển đổi, rừng trồng, rừng địa phương khai thác, 

gỗ tịch thu, gỗ nhập khẩu, nhà má chế biến gỗ, mạng lưới cung ứng gỗ, chứng thực 

TLD 1-2, cấp phép và kiểm toán độc lập). 

Lào lồng ghép tăng trưởng xanh vào phát triển kinh tế 

heo báo chí Lào, các dự án phát triển ở Lào sẽ giảm tác động đến môi trường 

sau các hành động của chính phủ trong việc bảo vệ môi trường theo hướng 

bền vững hơn. 

Diễn ra mới đây, Vụ Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Vụ Môi trường của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức chương trình tập huấn về việc tích hợp '"Đánh 

giá Môi trường Chiến lược (SEA) vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 

lần thứ 9 NSEDP (2021-2025)", dưới sự hỗ trợ thực hiện bởi Cơ quan Phát triển 

Luxembourg thông qua Chương trình Kế hoạch Phát triển địa phương Lào. 

Theo đó, mục tiêu tổng thể của chương trình tập huấn là nâng cao nhận thức và hiểu 

biết về tầm quan trọng, các nguyên tắc và phương pháp luận của Đánh giá Môi trường 

Chiến lược (SEA) trong phát triển kinh tế, từ đó hỗ trợ tích hợp các đánh giá vào kế 

hoạch phát triển tương ứng của các ngành liên quan, đảm bảo tính nhất quán với định 

hướng xanh, chất lượng, bền vững và tập trung của NSEDP lần thứ 9. 

Đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA) được công nhận là một trong những công cụ 

quan trọng nhất theo khuôn khổ chương trình nghị sự phát triển quốc gia, đặc biệt là 

việc thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Lào. 

Ở cấp độ toàn cầu, hoạt động này sẽ giúp đẩy nhanh các cam kết quốc tế bao gồm các 

Mục tiêu Phát triển Bền vững, Các Đóng góp Dự kiến do Quốc gia tự quyết định - 

INDC, bên cạnh đó, Lào hiện cũng đang là nước đầu tiên trong ASEAN tham gia Thỏa 

thuận chung Paris 2015 về đóng góp tự nguyện về cắt giảm khí thải, đặc biệt nhấn 

mạnh đến biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu tăng cường nghĩa vụ báo cáo. 

Ngoài ra, SEA cũng giúp giám sát tiến độ phát triển của các quốc gia muốn rời nhóm 

kém phát triển nhất (LDCs), đặc biệt là các tiêu chí của LDCs đối với chỉ số dễ bị tổn 

thương về kinh tế, điều mà Lào đã không thể hoàn thành trong đợt đánh giá năm 2018. 
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Tựu chung, về cơ bản, SEA có thể làm giảm các tác động tích lũy đến môi trường do 

các chính sách, kế hoạch do chính phủ xây dựng, đồng thời cung cấp cơ sở đánh giá 

các tác động tích lũy để có biện pháp giải quyết sớm và thích hợp để đảm bảo các yếu 

tố giảm tác động đến nền kinh tế, mang lại cơ hội bảo vệ môi trường, đóng góp vào 

mục tiêu phát triển bền vững và ít thải carbon dioxide. 

Việc tạo hiệu quả tối đa cho việc thực hiện SEA, chính phủ Lào được khuyến nghị cần 

tích hợp vào ngay những giai đoạn đầu của kế hoạch phát triển kinh tế với tính chủ 

động cao và thúc đẩy mạnh mẽ sự đóng góp của cộng đồng trong bảo vệ môi trường 

bền vững. 

Lào tập trung thực hiện các hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực giảm nghèo 

heo báo chí Lào, ngày 26/09, ông Saleumxay Kommasith Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao cùng Đoàn đã tham dự cuộc họp cấp cao trực tuyến về xóa đói 

giảm nghèo và hợp tác Nam – Nam (khuôn khổ hợp tác giữa các nước đang 

phát triển" với chủ đề: “Hướng tới một tương lai chung cho các nước phát 

triển: thúc đẩy việc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững thông qua hợp tác Nam 

- Nam. 

Theo đó, các vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận tại hội nghị bao gồm việc giải 

quyết Covid–19 và các vấn đề thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; Giải 

quyết đói nghèo thông qua việc trao đổi kinh nghiệm và hợp tác Nam – Nam một cách 

sâu rộng; tăng cường sự liên kết giữa Sáng kiến Một vành đai, một con đường và 

Chương trình Nghị sự 2030 về xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu phát triển khác. 

Cuộc họp trực tuyến qua video lần này, do Trung Quốc tổ chức, dưới sự chủ trì của 

ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có Đại biểu cấp Bộ trưởng 

Bộ ngoại giao của hơn 10 nước thành viên, Phó Tổng Thư kí Liên hiệp quốc – phụ 

trách lĩnh vực kinh tế - xã hội và các tổ chức quốc tế tham dự. 

Nhân dịp này, ông Saleumxay Kommasith đã có phát biểu tại cuộc họp, trong đó nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc xóa đói giảm nghèo, đó là một trong những ưu tiên hàng 

đầu của cộng đồng quốc tế nhằm đạt được Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển. 

Hợp tác Nam – Nam được xem là kiểu mẫu cho sự đoàn kết và là cơ chế hợp tác giữa 

các nước đang phát triển, đã góp phần quan trọng vào công cuộc việc giảm thiểu đói 

nghèo và mang lại văn minh thịnh vượng cho người dân trong cộng đồng quốc tế trên 

cơ sở nguyên tắc hợp tác đa phương theo Hiến chương của Liên hiệp quốc cũng như 

nguyên tắc đoàn kết, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của 

nhau và hợp tác cùng có lợi. Những thành tựu mà các nước phát triển đạt được trong 

thời gian qua cho thấy tầm quan trọng của nền hòa bình và an ninh quốc tế, hợp tác vì 

sự phát triển, đặc biệt là hợp tác Nam – Nam, nhưng không có ý nghĩa để thay thế 

khuôn khổ hợp tác Bắc – Nam. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò trung 

tâm của hợp tác Nam – Nam và hợp tác tam giác, đây là tiềm năng hỗ trợ việc thực 

hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển thông qua 
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việc trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và cũng như việc hợp tác giữa các nước đang phát 

triển với nhau. 

CHDCND Lào cũng đã có  nhiều nỗ lực trong việc xóa đói giảm nghèo và đặt mục 

tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển trong tương lai, Bộ trưởng cũng 

thể hiện sự khen ngợi trước những thành công và vai trò của Trung Quốc trong việc 

hợp tác, hỗ trợ các nước, đặc biệt là theo sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, 

thành công của Trung Quốc trong việc xóa đói giảm nghèo trên diện rộng chỉ trong 

một thời gian ngắn đã nhận được sự khen ngợi từ cộng đồng quốc tế và trở thành bài 

học quý báu cho các nước trên thế giới. Vì vậy, CHDCND Lào rất coi trọng việc thúc 

đẩy đối tác phát triển trên nhiều lĩnh vực với Trung Quốc và các nước trong khu vực 

nhằm đạt được chiến lược của Chính phủ là thay đổi hiện trạng từ một nước không có 

tiếp giáp với biển trở thành một trung tâm kết nối khu vực bằng việc nâng cấp cơ sở 

hạ tầng giao thông nội địa, đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc Lào – Trung,  dự kiến 

hoàn thành vào năm 2021. 

Trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid -19, Bộ trưởng kêu gọi các nước đẩy mạnh 

hợp tác đa phương và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau để tìm ra giải pháp cho những 

vấn đề cấp bách và thách thức này, nhằm mục đích giảm thiểu tác động trước nỗ lực 

trong việc đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo và Chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững quốc tế. Nhân dịp này, CHDCND Lào đã bày tỏ sự hoan nghênh 

trước Đề xuất của Trung quốc nhằm hỗ trợ công việc của Liên hiệp quốc trong nhiều 

lĩnh vực, bao gồm việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay và 

sự phục hồi trong tương lai, việc đóng góp ngân sách vào Quỹ khuôn khổ hợp tác Nam 

– Nam và các khuôn khổ khác, ông Tập Cận Bình – Chủ tịch Trung quốc đã đưa ra 

phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần thứ 75 vào đầu vừa qua. 

Việc tham dự cuộc họp lần này của CHDCND Lào thể hiện vai trò và sự đóng góp tích 

cực của Lào vào diễn đàn quan trọng của quốc tế và đã đạt được các thành tựu tốt đẹp. 

Thông thành công tất cả hầm chui đường sắt Lào-

Trung 

heo báo chí Lào, Công ty đường sắt Lào-Trung Quốc vừa tổ chức buổi lễ 

đánh dấu việc khoan thành công mọi hạng mục hầm chui thuộc khuôn khổ 

dự án 5.9 tỷ USD. 

Theo đó, tiếng nổ núi đá vang lên lúc 10h sáng nay 29/9 đã đánh dấu mốc quan trọng 

trong quá trình thực hiện dự án đường sắt Lào-Trung Quốc khi hầm chui Xieng Ngeun 

số 3, thuộc địa bàn tỉnh Luang Prabang, chính thức được thông thành công. Đây là 

hạng mục hầm chui cuối cùng trong tổng số 75 hầm chui, chiếm gần nửa độ dài toàn 

tuyến. 

Trước đó, hôm 22/9, một nhà thầu phụ Trung Quốc đã thông thành công hầm chui Ban 

Phoukeua, huyện Nga, tỉnh Oudomxay, cách thủ đô Vientiane khoảng 400km về phía 

bắc, đó là hầm chui thứ 72/75, nằm trong nhóm các hầm chui lớn cuối cùng được 

khoan thành công, dài gần 9.000m. 
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Hầm chui là một phần chính của dự án đường sắt Lào-Trung Quốc, chiếm 198km trong 

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

chui được xem là dấu mốc lớn. 

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

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

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

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

đoạn dài 2,42 km ở phía Lào. 

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

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

thức đường bộ. 

Cà phê Bolaven và trà Paksong được chứng nhận xuất 

xứ cấp quốc gia 

heo báo chí Lào, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào vừa trao chứng nhận xuất xứ 

cấp quốc gia cho Hiệp hội cà phê Bolaven và sản phẩm trà Paksong, tỉnh 

Champasak, miền nam Lào. 

Việc đạt được chứng nhận xuất xứ sẽ giúp nâng tầm các sản phẩm cà phê và trà gắn 

bó hàng trăm năm với người dân địa phương, đồng thời tạo động lực duy trì và phát 

huy một trong những nét văn hóa truyền thống, phản ánh đậm phong cách và bản sắc 

của cộng đồng bản địa Paksong cũng như cao nguyên Bolaven màu mỡ, vựa nông sản 

của miền nam Lào. 

Buổi lễ trao chứng nhận xuất xứ các sản phẩm trà và cà phê diễn ra mới đây với sự 

tham dự của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, ông Boviengkham Vongdara 

và Tỉnh trưởng Champasak, ông Vilayvong Bouddakham cùng đại diện Hiệp hội, các 

ban ngành chức năng có liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh trưởng Champasak, ông Vilayvong Bouddakham nhấn mạnh 

chất lượng của sản phẩm cà phê Bolaven và trà Paksong xuất phát từ điều kiện thổ 

nhưỡng đặc thù kết hợp với giá trị trí tuệ lâu đời của người dân bản địa, đã và đang 

gây ấn tượng và uy tín cả người tiêu dùng trong nước và khách quốc tế từ hàng trăm 

năm qua. 

Hiệp hội cà phê Bolaven và trà Paksong hiện có các thành viên sản xuất-kinh doanh 

từ nhiều tỉnh, bao gồm Champasak, Sekong và Salavan, với diện tích trồng và chế biến 

sản phẩm ngày càng được mở rộng, mang lại thu nhập tốt và tạo ra nhiều việc làm. 

Theo chứng nhận xuất xứ địa phương, các sản phẩm trà Paksong nằm trong diện bảo 

hộ sở hữu trí tuệ bao gồm trà xanh, hồng trà, trà đen và trà trằng. 

Các sản phẩm cà phê cao nguyên Bolaven bao gồm cà phê hạt nhỏ, hạt vừa chế biến 

khô-ướt, cà phê rang, cà phê rang xay, cà phê tổng hợp. 
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Nhiều đập thủy điện mới của Lào sắp đi vào hoạt động 

heo báo chí Lào, thủy điện Xe Lanong 1 thuộc địa bàn huyện Meuang Nong, tỉnh 

Savannakhet, miền trung Lào có công suất lắp đặt 70 MW đang chuẩn bị hoàn 

thành, bắt đầu tiến hành ngăn dòng tích nước và phát điện thử nghiệm 

Báo cáo trước đoàn làm việc do Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ, ông Khammany 

Inthirath dẫn đầu hôm 22/9, Giám đốc dự án thủy điện Xe Lanong 1 Zheng Bro Rong 

cho biết đập Xe Lanong 1 khởi công vào cuối năm 2014, công suất lắp đặt 70MW, lớn 

nhất tỉnh Savannakhet cho đến hiện tại, khả năng sản xuất điện dự kiến 268.23 

GWh/năm với kết cấu đập bằng bê tông dự ứng lực. Dự án cơ bản hoàn thành vào giữa 

năm 2020 vừa qua và hiện đang trong quá trình tích nước và phát điện thử nghiệm, bắt 

đầu từ đầu tháng 9 này. 

Cũng trong trung tuần tháng 9/2020, dự án thủy điện Nam Kong 1 tại huyện Phouvong, 

tỉnh Attapeu, miền nam Lào cũng vừa hoàn thành quá trình ngăn dòng tích nước để 

chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất. 

Thủy điện Nam Kong 1 là dự án BOT do Công ty nước và thủy điện Trung Quốc đầu 

tư, có tổng công suất lắp đặt 160MW, hồ chứa có trữ lượng 651 triệu m3. 

Thủy điện Nam Kong 1 cũng là một trong các công trình có sử dụng sự hỗ trợ từ vệ 

tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc trong quá trình xây dựng đập cũng như đánh giá các 

mức độ an toàn dự án. 

Hiện, 78 dự án thủy điện, với tổng công suất lắp đặt 9.972MW, có khả năng tạo ra 

52.211 triệu KWh tại Lào hầu hết là do các nhà phát triển độc lập quản lý. 

Giai đoạn 2011-2019, tổng giá trị điện xuất khẩu của Lào đạt khoảng 7.3 tỷ USD. 

 Doanh nghiệp Lào lên án hoạt động kinh doanh bất 

hợp pháp 

heo truyền thông Lào, các doanh nghiệp Lào kêu gọi chính quyền tăng cường 

kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để chấm dứt hoạt động kinh 

doanh bất hợp pháp. 

Mới đây, trong một diễn đàn đối thoại công-tư, đại diện khu vực các doanh 

nghiệp Lào đã kêu gọi việc thành lập một lực lượng đặc trách liên bộ Tài chính-Công 

thương để tiếp nhận phản ánh, khiếu nại về thông tin hoạt động kinh doanh bất hợp 

pháp và thực thi các chế tài phù hợp. 

Theo đó, doanh nghiệp Lào cho biết hoạt động nhập khẩu hàng hóa lậu đang còn diễn 

ra phổ biến tại Lào, các doanh nghiệp bất hợp pháp thường không hoặc chỉ phải trả 

một phần thuế quan các loại. 

T 
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Những hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như nhập 

khẩu theo diện hàng miễn thuế nhưng chuyển hướng đến thị trường địa phương hoặc 

phân phối hàng hóa nhập khẩu không có nhãn bằng tiếng Lào như Bộ Công Thương 

quy định. 

Ngoài ra, hành vi kinh doanh bất hợp pháp bao gồm cả sản phẩm có hại cho sức khỏe, 

không có cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và trốn thuế, đơn cử là mặt hàng thuốc lá 

lậu, thuốc lá giả, gây ra sự cạnh tranh không công bằng đối với doanh nghiệp hợp pháp 

trong nước. 

Theo một công văn phản hồi của Cục thương mại trong nước, Bộ Công Thương vào 

ngày 5/5 về vấn đề này, cho thấy việc xử lý các doanh nghiệp không chính thức do 

người nước ngoài hoạt động bất hợp pháp chưa có nhiều tiến triển do chính quyền các 

địa phương chưa sẵn sàng thực thi các hành động. 

Cục thương mại trong nước cũng cho biết sẽ xây dựng một cơ sở pháp lý để tăng cường 

việc thanh tra thương mại nhằm giải quyết tình trạng cạnh tranh không lành mạnh từ 

việc nhập khẩu hàng lậu trong thời gian tới. 

Lào nhận thêm viện trợ y tế để phòng dịch Covid-19 

heo truyền thông Lào, ngày 29/9 tại thủ đô Bangkok, Hội hữu nghị Thái Lan-

Lào phối hợp Vụ Đông Á, Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức lễ trao tặng trang 

thiết bị y tế hỗ trợ cho Lào phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19. 

Theo đó, thay mặt chính phủ Lào, Đại sứ Lào tại Thái Lan Seng Soutikhavong đã tiếp 

nhận 4 máy áp lực dương và 4 máy đo thân nhiệt tự động, đây là sản phẩm mới do 

Viện Công nghệ Ladkrabang của vua Mongkut phát triển để hỗ trợ việc xét nghiệm 

Covid-19. 

Ngoài ra, Hội Hữu nghị Thái-Lào và Vụ Đông Á cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thêm 10 

máy trợ thở cho Chính phủ Lào trong thời gian tới. 

Đợt trao tặng thiết bị y tế lần này nằm trong các hoạt động tăng cường mối quan hệ tốt 

đẹp giữa Lào và Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 

giữa hai nước (19/12/1950-2020). 

Cũng trong chiều ngày 29/9, Hội Chữ thập đỏ Lào đã tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị 

y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với sự tham dự của ông 

Khamhung Huangvongsi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lào, ông Jens Lütkenherm, Đại 

sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại CHDCND Lào. Các thiết bị được hỗ trợ này bao gồm 

khẩu trang, găng tay, nước rửa tay, xà phòng rửa tay, kính bảo hộ, máy đó thân nhiệt, 

bình xịt khử trùng, bột chrolire, đồ bảo hộ trị giá 10.960 EUR, tương đương khoảng 

110.970.000 Kip. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khamhung Huangvongsi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lào đã 

gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Đức về các hợp tác đã qua trong việc tăng cường dịch 
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vụ y tế cho người dân Lào, đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-

19 bùng phát. 

Trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Lào cũng đang tích cực triển khai tuyên truyền 

cộng đồng và các nhóm dễ bị tổn thương nhằm đối phó và ngăn dịch bệnh Covid-19. 

Hiện Lào ghi nhận tổng cộng 23 bệnh nhân nhiễm Covid-19 kể từ đầu dịch, trong đó 

đã điều trị khỏi cho 22 người.  

 Quốc tế hỗ trợ phát triển nông thôn tại miền bắc Lào 

heo báo chí Lào, đời sống người dân của 12 huyện ở các tỉnh phía bắc Lào như 

Oudomxay, Phongsaly, Xieng Khuang và Huaphan đang được cải thiện chất 

lượng hơn thông qua hiệu quả từ dự án Nông nghiệp vì Dinh dưỡng (AFN) 

nhằm giải quyết tình trạng thiếu dinh dưỡng mãn tính và mất an toàn vệ sinh 

thực phẩm ở các vùng cao trên cơ sở hỗ trợ của Chiến lược dinh dưỡng quốc gia 2016-

2025 và Kế hoạch hành động 2016-2020, thông qua việc thí điểm các phương pháp và 

công nghệ phát triển mới. Bên cạnh đó, dự án cũng thúc đẩy cải thiện tình trạng an 

ninh lương thực và tăng cường dinh dưỡng thông qua cải tiến và đa dạng hóa sản xuất 

nông nghiệp. 

Theo đó, dự án được hỗ trợ bởi các tổ chức quốc tế tại Lào, đặc biệt là Quỹ Phát triển 

Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), do Bộ Nông Lâm nghiệp Lào triển khai. 

Theo thông tin từ AFN, tổng kinh phí của dự án là 38,8 triệu USD, dự kiến mang lại 

lợi ích cho 34.000 hộ gia đình sản xuất nhỏ tại 400 bản ở các tỉnh mục tiêu. Hiện tại, 

dự án đã hỗ trợ hơn 25.000 hộ gia đình đạt được tình trạng sinh kế bền vững, dự án có 

thời hạn triển khai đến năm 2022. 

Mới đây, IFAD, Bộ Lâm nghiệp và Nông nghiệp và Chương trình Lương thực Thế 

giới WFP đã phối hợp thực hiện đợt đánh giá các hoạt động của dự án Nông nghiệp vì 

Dinh dưỡng bao gồm thành tựu đã đạt được, xác định những khó khăn có thể phát sinh 

và thảo luận các giải pháp giải quyết trên thực tế. 

Chủ trì trong phiên làm việc trực tuyến, Giám đốc Quốc gia của dự án Nông nghiệp vì 

Dinh dưỡng, ông Sisovath Phandanouvong, đã nêu bật tiến độ hiệu quả đạt được trong 

ba quý đầu năm 2020, đồng thời cho thấy bất chấp những khó khăn và chậm trễ trong 

hoạt động do cuộc khủng hoảng Covid-19 gây ra, dự án đã tiếp tục đạt được tiến triển 

tốt kể từ tháng 3 vừa qua. 

Theo đó, dự án đã đạt được các tiến bộ đáng chú ý trong 8 hoạt động chính và đã mang 

lại lợi ích cho hơn 185.000 người dân, bao gồm các hoạt động hỗ trợ kỹ năng canh tác, 

thành lập cụm sản xuất Nông nghiệp, cung cấp hỗ trợ tài chính, phát triển các mô hình 

hợp tác công tư, thành lập trung tâm đào tạo về vấn đề dinh dưỡng cho người nông 

dân ở tất cả 400 bản mục tiêu cùng nhiều hoạt động khác. 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 98 

 

 

Tuy nhiên, theo ông Sisovath, ngoài những thành tựu đáng kể đã đạt được, một số vấn 

đề vẫn được cần được tăng cường quan tâm và cần nỗ lực chung của tất cả các bên liên 

quan ở cả cấp trung ương cũng như địa phương. 

Theo đó, trọng tâm của dự án hiện tại sẽ chuyển sang mục tiêu đảm bảo chất lượng, 

tính bền vững và nhân rộng các hoạt động Nông nghiệp vì Dinh dưỡng hiệu quả, đặc 

biệt nhắm vào nhóm đối tượng là phụ nữ và hộ nghèo nhằm đạt được mục tiêu của dự 

án là “Góp phần giảm nghèo cùng cực và suy dinh dưỡng ở các cộng đồng nghèo nhất". 

Đại sứ Trung Quốc phát biểu trên truyền thông Lào 

nhân dịp 71 năm Quốc khánh Trung Quốc 

heo People.com, ngày 29/9 nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước 

CHND Trung Hoa, Đại sứ Trung Quốc tại Lào ông Khương Tái Đông đã có 

bài phát biểu đăng trên tờ báo Đảng hàng đầu của Lào là Pasaxon, đồng thời 

phát sóng trong chương trình thời sự của Đài truyền hình Quốc gia Lào. 

Trong bài phát biểu của mình, ông Khương Tái Đông bày tỏ rằng, 71 năm qua, dưới 

sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dân tộc Trung Hoa đã đón 

nhận bước nhảy vọt vĩ đại, từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên, XHCN mang đặc sắc 

Trung Quốc đã đón nhận những bước tiến vĩ đại từ thành lập, phát triển cho tới hoàn 

thiện, nhân dân Trung Quốc đón nhận những tiến bộ vĩ đại từ chỗ không có đủ cơm ăn 

áo mặc đến xã hội khá giả. Đặc biệt là từ Đại hội 18 đến nay, Đảng Cộng sản Trung 

Quốc với hạt nhân là Tổng bí thư Tập Cận Bình đã đoàn kết lãnh đạo toàn đảng, toàn 

dân, không ngừng tìm tòi, rèn giũa phấn đấu, thúc đẩy XHCN mang đặc sắc Trung 

Quốc tiến vào thời đại mới, mở ra con đường quốc gia phú cường, dân tộc chấn hưng, 

nhân dân hạnh phúc. 

Bài phát biểu cũng tập trung ca ngợi những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà 

Trung Quốc đạt được, đặc biệt là chiến thắng trước đại dịch Covid 19, cũng như những 

sự giúp đỡ to lớn, vô tư của Trung Quốc dành cho các nước trên thế giới trong cuộc 

chiến chống lại dịch Covid 19. 

Tiếp đó, Ông Khương Tái Đông sau khi ca ngợi những thành tựu phát triển của Lào 

đã cho rằng xu hướng thế giới thay đổi mạnh mẽ, thuận theo thì sống, chống thì diệt 

vong. Hiện tại, thế giới đang chứng kiến sự tăng tốc diễn biến thay đổi trăm năm chưa 

từng có của tình hình đại cục, kết cấu lực lượng quốc tế và sự sắp xếp lại hết sức sâu 

sắc thể chế chính trị. Mặc dù một số nước cá biệt có cái nhìn phiến diện xuất phát từ 

lợi ích riêng về chính trị trong nước, đã thúc đẩy chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa 

bảo hộ, thực hiện chính trị cường quyền và hành vi bá quyền, tuy nhiên thúc đẩy hòa 

bình, mưu cầu phát triển vẫn là xu hướng của con người, đa phương hóa, toàn cầu hóa 

vẫn là xu hướng chính, những kẻ đi ngược với trào lưu xã hội sẽ bị thời đại đào thải. 

Hai nước Trung Lào trước sau đều đứng ở bên đúng đắn của lịch sử, kiên trì sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã được người 

dân của mình bảo vệ trung thành, kiên định con đường XHCN phù hợp tình hình đất 

nước đã được nhân dân nước mình lựa chọn, kiên quyết giữ gìn chủ nghĩa đa phương 

mà lực lượng chính nghĩa thế giới theo đuổi, không ngừng thực hiện nguyện vọng 
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hướng tới cuộc sống tốt đẹp của người dân, không ngừng thúc đẩy xây dựng Cộng 

đồng vận mệnh chung Trung Lào, không ngừng tăng thêm tính ổn định, tiếp thêm sức 

mạnh cho thế giới vốn đầy bất ổn. 

Cuối cùng, bài phát biểu của Ông Khương Tái Đông nhắc lại những tiến triển tích cực 

trong quan hệ Trung Lào, đồng thời bày tỏ, năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng 

đặc biệt với hai nước, là năm Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 năm ngày 

thành lập, Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, 

hai nước Trung Lào kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đường sắt Lào 

Trung hoàn thành đi vào hoạt động. Nhìn về tương lai, Trung Quốc nguyện cùng với 

Lào tăng cường các tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy liên kết giữa sáng kiến “Vành đai, Con 

đường” với chiến lược “Quốc gia không biển trở thành quốc gia liên kết”; Trung Quốc 

sẵn sàng cùng Lào làm sâu sắc việc giao lưu kinh nghiệm quản lý, điều hành đất nước, 

phục vụ sự phát triển của mỗi nước trong thời kỳ mới; Trung Quốc nguyện cùng Lào 

mở rộng hợp tác lĩnh vực dân sinh, đem lại lợi ích thiết thực nhiều hơn nữa cho nhân 

dân hai nước; Trung Quốc nguyện cùng Lào thắt chặt phối hợp điều tiết đa 

phương,thúc đẩy đem lại những cống hiến to lớn hơn nữa cho việc xây dựng cộng 

đồng vận mệnh chung toàn nhân loại. 

Các tỉnh Trung Quốc thỏa thuận hợp tác toàn diện với 

cộng đồng doanh nghiệp Lào 

heo báo chí Lào, một số tỉnh và thành phố của Trung Quốc vừa đạt được thỏa 

thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Quốc gia Lào (LNCCI), bao gồm thành phố Trùng Khánh, tỉnh Hồ Nam và Tứ 

Xuyên. 

Theo một thông cáo của Hiệp hội Xúc tiến Kinh tế và Thương mại Lào-Trung Quốc 

(LCETPA), bất chấp đại dịch Covid-19 đã gây ra những thay đổi trên quy mô chưa 

từng thấy trong hơn một thế kỷ qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Lào 

và các tỉnh, thành phố ở Trung Quốc đã nỗ lực giảm thiểu nguy cơ đi xuống trong các 

hợp tác cũng như đàm phán kinh tế và thương mại để ngày càng đạt được nhiều kết 

quả khả quan hơn. 

Trên cơ sở thúc đẩy của LNCCI, LCETPA và Ủy ban hợp tác thương mại Trung Quốc-

Lào đã phối hợp với những các bên liên quan từ các hội doanh nghiệp Trung Quốc để 

tiến hành trao đổi và thảo luận chuyên sâu về tiềm năng hợp tác chung. 

Theo đó, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Trùng Khánh (CQFIC), Liên đoàn 

Công nghiệp và Thương mại Hồ Nam (HNFIC) và Liên đoàn Công nghiệp và Thương 

mại Tứ Xuyên (SCFIC) đều đã cùng đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với 

LNCCI. 

Tứ Xuyên, Hồ Nam và thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh là các đô thị 

này nằm trong nội địa Trung Quốc và có vị trí địa lý gần gũi và tính chất tương đồng 

với Lào, tạo ra điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi kinh nghiệm và bài học thành 

công trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế, vận tải, mậu dịch tự do, đầu tư 
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tài chính, giáo dục, y tế, kinh tế kỹ thuật số, đồng thời có thể tận dụng cơ chế Hợp tác 

Lan Thương-Mekong và hành lang Kinh tế Trung Quốc-Lào, tuyến đường sắt Trung 

Quốc-Lào, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển cộng đồng chung vận mệnh thực 

chất hơn. 

Ngoài ra, Hiệp hội Xúc tiến Kinh tế và Thương mại Lào - Trung Quốc, trường Đại học 

Sư phạm Hồ Nam cũng đã vừa quyết định thành lập các trường chi nhánh tại Lào để 

tăng cường hợp tác giáo dục song phương. 

Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, sẽ triển khai thực hiện các hợp tác thực tế trong việc 

đưa ra giải pháp ứng phó với đại dịch, chuyển giao kinh nghiệm, thông tin chính sách, 

thông tin dự án, dịch vụ pháp lý và giao lưu văn hóa, theo LCETPA. 

Hợp tác được xác lập giữa các bên được kỳ vọng đóng góp vào việc hiện thực hóa 

“cộng đồng vận mệnh không thể phá vỡ” mà hai chủ tịch Trung Quốc và Lào đã đạt 

được thỏa thuận từ trước đó, cũng như đóng góp vào việc sâu rộng hóa hợp tác theo 

khuôn khổ Lan Thương-Mekong, ASEAN cũng như các cấp hợp tác khu vực. 

 Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính trong hợp tác phát triển 

với Lào 

heo truyền thông Lào, Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ khoản tài chính trị giá 26.5 

triệu Euro vào hợp tác phát triển Lào-Đức trong năm 2020. 

Con số nói trên được báo cáo trong khuôn khổ đàm phán về hợp tác phát triển 

giữa hai chính phủ Lào và Đức, được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại thủ 

đô Vientiane hôm 25/9 vừa qua do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Kikeo 

Chanthaboury và Chánh văn phòng Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ), ông 

Klaus Supp chủ trì. 

Tại cuộc họp, đại diện chính phủ hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc 

triển khai các dự án chung đang tiến hành cũng như các dự án đàm phán mới được 

diễn ra theo đúng mục tiêu, đóng góp vào việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội (NSEDP) 5 năm lần thứ 9 (2021-2025) của Lào, đồng thời đảm bảo duy trì các 

hợp tác lâu dài, bền vững giữa Lào và Đức. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Kikeo Chanthaboury 

nhấn mạnh trong những năm qua, hợp tác Lào-Đức đã đóng vai trò quan trọng trong 

việc hỗ trợ thực hiện NSEDP của Lào ở các giai đoạn khác nhau. Thay mặt chính phủ 

Lào, ông Kikeo gửi lời cảm ơn đến chính phủ và người dân Đức đã ủng hộ, giúp đỡ 

Lào, đặc biệt là hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và cải thiện điều kiện sống của người dân 

trong nước. 

Theo ông Klaus Supp, chính phủ Đức đánh giá cao thành tựu và tiến bộ trong quan hệ 

hợp tác với Lào, đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông thôn, với các dự án xây dựng 

đường giao thông và hỗ trợ quản lý đất đai trong gần 25 năm qua. 
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Bên cạnh đó, Đức cũng hợp tác với Lào trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, quản 

lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là ngành lâm nghiệp. 

Lào và Đức có quan hệ ngoại giao và hợp tác kể từ năm 1958. Trong đó Đức đã hỗ trợ 

Lào phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản và góp phần tăng cường lĩnh vực giáo dục theo 

mục tiêu tổng thể là xóa đói giảm nghèo. Kể từ năm 1990, Đức mở rộng hỗ trợ Lào 

trong lĩnh vực đào tạo nghề và quản lý lâm nghiệp, đồng thời khởi xướng một số dự 

án thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường mở, 

qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội Lào. 

 

Mỹ hỗ trợ hoạt động của Hội Luật sư Lào 

heo báo chí Lào, chương trình Hỗ trợ pháp lý của Cơ quan Phát triển Quốc tế 

Mỹ (USAID) vừa cung cấp khoản viện trợ trị giá 42.700 USD cho Hiệp hội 

Luật sư Lào (LBA) để thành lập các văn phòng tư vấn pháp lý. 

Theo đó, thông qua viện trợ của USAID, Quỹ Châu Á (AF) sẽ phối hợp với 

Hiệp hội Luật sư Lào thành lập các văn phòng tư vấn pháp lý tại các tỉnh Vientiane, 

Champasak, Savannakhet, Saravan, Luang Prabang, Oudomxay, Xayaboury và thủ đô 

Vientiane. 

Lễ ký kết thỏa thuận nhận viện trợ diễn ra mới đây tại thủ đô Vientiane giữa Chủ tịch 

(LBA), ông Khamsay Soulinthone và đại diện Quỹ Châu Á, ông Todd Wassel, dưới 

sự chứng kiến của Phó trưởng đại diện văn phòng USAID Lào Patrick Bowers và Phó 

chánh văn phòng Bộ Tư pháp Lào Khamphone Sipaseuth. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Patrick Bowers tái khẳng định các cam kết của chính phủ 

Mỹ với Lào theo khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện song phương nhằm thúc đẩy 

lĩnh vực tư pháp của Lào. 

Mục đích của dự án tài trợ lần này là tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tư vấn cho 

người dân Lào về vấn đề pháp lý và dịch vụ luật sư. 

Theo Chủ tịch (LBA), ông Khamsay Soulinthone đã gửi lời cảm ơn USAID và bày tỏ 

hy vọng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ khác trong tương lai nhằm góp phần thực thi hiệu 

quả Nghị định về tương trợ tư pháp do chính phủ ban hành, đặc biệt là mục tiêu tăng 

cường khả năng tiếp cận công bằng luật pháp và sự bình đẳng của mọi người dân. 

Đồng thời hỗ trợ Lào trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền theo kế hoạch tổng 

thể về lĩnh vực pháp lý. 

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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  Hàn Quốc tài trợ thêm các dự án tại Lào 

heo truyền thông Lào, Chính phủ Hàn Quốc đã đồng ý cung cấp khoản vay 90 

triệu USD cho dự án xây dựng bờ kè ở tỉnh Champasak và dự án hệ thống thông 

tin thuế điện tử (Tax RIS) ở Lào. 

Tuần qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone 

và đại diện của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc, Ngân hàng 

EXIM tại Lào, ông Lee Dong-Goen, đã có cuộc gặp mặt và hội đàm tại thủ đô 

Vientiane để thảo luận về các hợp tác giữa hai nước. 

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, phía Hàn Quốc đang cung cấp khoảng 

500 triệu USD vốn vay cho Lào trong giai đoạn 2020-2023 sau khi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đề xuất 14 dự án với EDCF vào cuối năm 2019. 

Năm 2020, EDCF đã đồng ý cung cấp khoản vay trị giá 70 triệu USD cho dự án bờ kè 

ở tỉnh Champasak (Giai đoạn II) và 20 triệu USD cho dự án phát triển hệ thống thuế 

điện tử Tax RIS (Giai đoạn II). 

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cũng đề nghị EDCF xem xét tài trợ cho các 

dự án xây dựng bệnh viện tại 4 tỉnh phía Nam và dự án phát triển du lịch tại huyện 

Vangvieng, tỉnh Vientiane vào năm 2021. 

Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) do EXIM Bank quản lý, đã cung cấp 640 triệu 

USD hỗ trợ vốn vay cho Lào trong giai đoạn 2004-2019, bao gồm 2 dự án y tế, 3 dự 

án phát triển công trình công cộng và giao thông, 2 dự án thủy điện, 1 dự án nông 

nghiệp, 2 dự án cấp nước, 1 dự án về văn hóa và CNTT, 2 dự án giáo dục... và một số 

dự án khác. 

EDCF là tổ chức tài chính do chính phủ Hàn Quốc thành lập để thúc đẩy hợp tác kinh 

tế giữa Hàn Quốc và các nước đang phát triển. 
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Pháp tài trợ thiết bị chẩn đoán viêm gan B cho Lào 

heo báo chí Lào, Quỹ Foundation Mérieux thông qua Viện Nghiên cứu và Phát 

triển (IRD) của Pháp vừa cung cấp 120.000 bộ dụng cụ chẩn đoán nhanh viêm 

gan B để hỗ trợ các nỗ lực chống lại căn bệnh nhiễm đe dọa sức khỏe người dân 

Lào. 

Lễ bàn giao bộ dụng cụ chẩn đoán viêm gan B đã diễn ra tại thủ đô Vientiane tuần qua 

với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounkong Syhavong cùng với Đại sứ 

Pháp tại Lào, Bà Florence Jeanblanc-Risler, đại diện Fondation Mérieux, ông Benoit 

Chevalier, và đại diện IRD tại Lào Eric Deharo. 

Theo đó, IRD sẽ chịu trách nhiệm phân phối các bộ dụng cụ cho các trung tâm y tế và 

huyết học trên cả nước Lào, đồng thời tiến hành thu thập dữ liệu về tỷ lệ mắc viêm gan 

B bằng công cụ này. Số trang thiết bị trong đợt hỗ trợ lần này sẽ hỗ trợ Lào tăng cường 

phản ứng đối với công tác chẩn đoán viêm gan B. 

Mặc dù đại dịch Covid-19 đang gây ra lo ngại sức khỏe nghiêm trọng nhất trên phạm 

vi toàn cầu, một quốc gia đang phát triển như Lào cũng đang tập trung vào phòng ngừa 

nguy cơ y tế khác từ các bệnh truyền nhiễm phổ biến, trong đó có viêm gan B. Virus 

viêm gan B hiện vẫn đang là một thách thức sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng trên 

toàn thế giới, với hơn 2,5 tỷ người mắc bệnh, 250 triệu người mãn tính và hơn 1 triệu 

trường hợp tử vong do xơ gan và ung thư. Tỷ lệ nhiễm viêm gan B được ghi nhận cao 

nhất ở khu vực Tây Thái Bình Dương và Châu Phi (hơn 6% dân số). 

Một quan chức giấu tên của Cục Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế cho biết, 

ở Lào, việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan B và C gặp nhiều khó 

khăn do thiếu thông tin và nhân viên y tế được đào tạo không đầy đủ. Hiện Lào chưa 

có có cuộc khảo sát nào về tổng số ca nhiễm viêm gan trên toàn quốc, nguyên nhân 

một phần là do Lào không có phác đồ về tiến trình điều trị các bệnh viêm gan, ít nhất 

là cho đến thời điểm hiện tại.Theo một thông cáo báo chí từ IRD, hầu hết thông tin 

liên quan đến viêm gan B và C đều đến từ Trung tâm huyết học Vientiane thuộc Hội 

Chữ thập đỏ Lào. Tại Lào, các nghiên cứu, chủ yếu được thực hiện ở thủ đô, cho thấy 

tỷ lệ nhiễm bệnh đang ngày càng tăng cao ở mức đáng lo ngại. 

Như với bất kỳ bệnh lý nào, việc tầm soát nguy cơ lây nhiễm không chỉ cho phép quản 

lý bệnh nhân tốt hơn mà còn cho phép các chính sách y tế công cộng về tiêm chủng, 

phòng ngừa và điều trị được điều chỉnh theo hướng phù hợp với tình hình thực tế. Việc 

sàng lọc hàng loạt bao gồm việc sử dụng các công cụ chẩn đoán dễ sử dụng mà không 

cần đào tạo đặc biệt, vì vậy hỗ trợ của Pháp lần này sẽ tăng cường đáng kể năng lực y 

tế của Lào kho cung cấp một cơ hội duy nhất để xác định sự phân bố của viêm gan B 

trong nước, từ đó cho phép các cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng ngừa và 

kiểm soát thích hợp. 

Cho đến nay, việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nhiễm các loại virus ở Lào còn 

hạn chế, cùng với đó là việc đào tạo nhân viên y tế chưa toàn diện. 
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Tin vắn: 

 Ngân hàng BIC và Lao Mobile Money đạt thỏa thuận 

liên kết thanh toán điện tử 

heo báo chí Lào, Ngân hàng BIC Lào và Lao Mobile Money đã ký thỏa thuận 

hợp tác cho phép liên kết thanh toán thanh toán điện tử giữa hai bên thông 

qua biên bản ghi nhớ (MOU) diễn ra mới đây tại trụ sở chính của Lao Telecom 

ở thủ đô Vientiane giữa CEO Ngân hàng BIC Lào Lim Wai Hoong và Tổng 

giám đốc Lao Mobile Money, ông Thanhsamay Xamountry. 

Theo nội dung hợp tác, các dịch vụ tài chính di động của BIC Bank sẽ được tích hợp 

vào hệ thống thanh toán của ví điện tử M Money như gửi tiền, rút tiền tại các đơn vị 

dịch vụ và máy ATM của BIC Bank, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang M 

Money hoặc từ M Money vào tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, hợp tác cũng cho phép 

khách hàng có tài khoản ví điện tử M Money thanh toán tiền nước, điện, thuế quan, 

điện nước và các hóa đơn khác hoặc thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng cách sử dụng 

hệ thống mã QR thông qua các cửa hàng đối tác kinh doanh. Điều này sẽ đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng và các cửa hàng đối tác tiếp cận các dịch vụ tài chính số bằng 

phương tiện di động. 

Mục tiêu của hợp tác lần này nhằm giúp khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ 

này trên khắp cả nước Lào một các thuận tiện và an toàn, tiến tới tạo ra một xã hội 

không cần sử dụng tiền mặt. 

ADB hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước tại Lào 

heo báo chí Lào, ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa cung cấp gần 2 tỷ 

Kip để Lào thực hiện dự án lắp đặt đồng hồ và phụ kiện cấp nước loại C ở 

một số tỉnh. 

Buổi lễ ký kết thỏa thuận cung cấp vốn cho dự án diễn ra tuần qua, tập trung triển khai 

tại các địa phương của Lào bao gồm các huyện Xamneua và Sobbao ở tỉnh Huaphan, 

các huyện NamthuamNambak và Viengkham ở tỉnh Luang Prabang, huyện Laman ở 

Tỉnh Xekong và huyện Samakhixay ở tỉnh Attapeu giữa Vụ trưởng Vụ Cấp nước, Bộ 

Công chính và Vận tải, ông Sompong Sitthivong và ông Chandavong Southitham, 

Giám đốc điều hành UniqTek Insi Development Construction, đơn vị thực hiện dự án. 

Lễ ký kết có sự tham dự của Chánh văn phòng Bộ Công chính và Giao thông vận tải, 

ông Bounchanh Sinrasvong. 

Dự án cung cấp đồng hồ nước và phụ kiện sẽ hoàn thành trong vòng 120 ngày và thời 

gian bảo hành thiết bị kéo dài 12 tháng. 
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  Cảnh báo sạt lở, ách tắc đường đi các tỉnh phía Bắc 

Lào 

heo VOV, cảnh sát giao thông tỉnh Luang Prabang cảnh báo sạt lở, ách tắc 

trên tuyến Quốc lộ 4C qua đèo Kasy, giáp ranh với tỉnh Vientiane. 

Cảnh báo được đưa ra sau một vụ tai nạn thương tâm tại núi Pha An thuộc 

làng Nameuang, huyện Nan vào tuần trước, khi chiếc xe tải từ tỉnh Vientiane chở lợn 

qua đèo Kasy để đi ra các tỉnh phía Bắc thì bị lật, làm lái xe và chủ hàng tử vong ngay 

tại chỗ. 

Đoạn Quốc lộ 4C dài 68 km qua đèo Kasy là tuyến đường ngắn nhất từ tỉnh Vientiane 

đi Luang Prabang và các tỉnh Bắc Lào. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, đường quanh 

co, nhiều khúc cua tay áo rất dễ xảy ra tai nạn, nhất là khi trời mưa thường xảy ra sạt 

lở, gây tắc đường và nguy hiểm đến tính mạng của người và phương tiện tham gia giao 

thông. 

Trong khi tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, các tỉnh phía Bắc Lào có mưa 

nhiều trong tuần tới, cảnh sát giao thông tỉnh Luông Prabang cảnh báo người dân và 

phương tiện đi qua tuyến đường này hết sức thận trọng, hạn chế tai nạn giao thông có 

thể xảy ra. 

Bộ Quốc phòng Mỹ trao tặng 9 xe cứu thương cho Bộ 

Quốc phòng Lào 

heo báo chí Lào, ngày 1/10 tại thủ đô Vientiane, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ 

đã tổ chức lễ trao tặng 9 xe cứu thương hiệu Ford Everest trị giá hơn 600.000 

USD cho Bộ Quốc Phòng Lào để phục vụ các công tác thực địa. 

Dẫn đầu phái đoàn Mỹ, Đại sứ Peter Haymond đã trực tiếp trao tặng cho đại diện Bộ 

quốc phòng Lào Trung tướng Esamay Leuangvanxay, Thứ trưởng bộ Quốc phòng Lào. 

Tại buổi trao tặng, Thứ trưởng Esamay Leuangvanxay đã thay mặt lãnh đạo Bộ bày tỏ 

lòng cảm ơn sâu sắc đến Bộ quốc phòng Mỹ, đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ lần 

này đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và nâng cao lực của Bộ Quốc phòng 

trong các tình huống ứng phó và xử lý tình huống khẩn cấp tại thực địa. 
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Doanh nghiệp Lào phát triển nông nghiệp tại tỉnh 

Luang Prabang 

heo báo chí Lào, Tỉnh Luang Prabang vừa cho phép một doanh nghiệp tư nhân 

tô nhượng hơn 150 ha đất tại bản Khoksavang, huyện Chomphet cho mục 

đích phát triển các hoạt động nông nghiệp như trồng rau, chăn nuôi và trồng 

cây ăn quả. 

Theo đó, bản hợp đồng tô nhượng 150 hecta đất có thời hạn 30 năm, hoàn toàn sử dụng 

vốn đầu tư tư nhân. Nội dung chính của hợp đồng là triển khai dự án phát triển nông 

nghiệp toàn diện để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tạo giá trị xuất khẩu. 

Trước mắt, công ty sẽ tiến hành xây dựng tuyến đường nhựa để vào khu vực dự án, dự 

kiến hoàn thành trong 6 tháng. 

Tiếp đó, công ty sẽ đầu tư xây dựng trang trại nuôi bò, trồng cây ăn quả, phát triển 

nông nghiệp sạch và xây dựng trung tâm giáo dục về nông nghiệp trong đó tập trung 

phát triển nông nghiệp toàn diện nhằm tạo ra hàng hóa để phân phối ra thị trường trong 

và ngoài nước, tổng vốn đầu tư dự án dự kiến là 44 triệu USD. 

Vị trí dự án thuộc địa bàn bản Khoksavang, huyện Chomphet, cách huyện lỵ khoảng 

4km và cách đường quốc lộ 4B khoảng 4km. 

 Tỉnh Savannakhet đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

trên 7.5% 

heo báo chí Lào, Tỉnh Savannakhet đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai 

đoạn 5 năm tới với tốc độ tăng trưởng từ 7.5-8%/năm , thu nhập bình quân 

đầu người hơn 28 triệu Kíp/người/năm. Theo kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã 

hội 5 năm (2021-2025) của tỉnh Savannakhet với mục tiêu trọng tâm là phấn 

đấu để đưa kinh tế địa phương phát triển theo hướng chất lượng, phát triển xanh và 

bền vững. Đến năm 2025 dự kiến nghành nông nghiệp chiếm 25.54% cơ cấu, công 

nghiệp chiếm 39.63% và ngành dịch vụ chiếm 34.83% GRDP với 3 lĩnh vực là trụ cột 

chính. Trong đó, tỉnh Savannakhet đặt mục tiêu phát triển ngành Nông Lâm theo 

hướng hiện đại hóa và bền vững, thúc đẩy mạnh công nghiệp sản xuất, tập trung mở 

rộng công nghiệp chế biến nông sản. Phát triển ngành dịch vụ phù hợp với công cuộc 

hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp. Cùng với đó là việc mở rộng kết nối, hợp 

tác, hội nhập khu vực và quốc tế. Savannakhet là trung tâm kinh tế của khu vực miền 

trung Lào, với các thế mạnh về nông nghiệp và công nghiệp sản xuất. 9 tháng đầu năm 

2020, tỉnh Savannakhet đạt giá trị xuất khẩu hàng hóa hơn 9.000 tỷ Kip, chủ yếu là 

hàng nông sản như cao su, gạo, sắn khô, đường và giấy loại, quặng đồng, đồ điện, thiết 

bị máy ảnh, sản phẩm thuốc lá... Cùng kỳ, tỉnh Savannakhet cũng nhập khẩu khoảng 

6.604 tỷ Kip hàng hóa, chủ yếu là nguyên liệu thô phục vụ sản xuất tái xuất khẩu và 

hàng tiêu dùng. 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 98 

 

 

 

Tỉnh Luang Prabang tăng trưởng kinh tế 7.3% 

heo báo chí Lào, ngày 02/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII tỉnh Luang 

Prabang đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương, Bí thư Khamkhan 

Chanthavisuk cùng 264 đại biểu đại diện cho 23.909 Đảng viên toàn tỉnh. Thủ 

tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith cũng đã tham dự và chỉ đạo tại Đại hội. 

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Khamkhan Chanthavisuk cho biết trong giai đoạn qua toàn 

tỉnh Luang Prabang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đảm bảo ổn định chính trị, 

tình hình trị an, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, 

phát huy truyền thống nông nghiệp địa phương, sản xuất các mặt hàng nông nghiệp đủ 

cung ứng cho toàn địa phương và tạo thêm giá trị xuất khẩu. 

Cụ thể, tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh đạt 35.042 tỷ Kíp, trung bình 7.008 tỷ Kip/năm, 

chỉ số tăng trưởng kinh tế đạt 7.3%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 

1.746 USD/người, đến năm 2020 tăng lên 2.110 USD/người, đạt 90.87% so với kế 

hoạch. 

Tại buổi khai mạc Đại hội, Bí thư Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk cũng đã 

trình bày nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ IX (2021-2025) của tỉnh 

Luang Prabang, đồng thời chủ trì các phiên thảo luận của đại biểu và tiến hành bỏ 

phiếu bầu nhân sự Đảng bộ khóa mới. 

Vientiane ban hành quy định về xử lý ô nhiễm tiếng ồn 

heo VTM, Chính quyền Vientiane vừa cập nhật khung pháp lý mới về quản 

lý tiếng ồn trên địa bàn thành phố, ban hành hôm 29/9. 

Theo đó, bộ quy tắc gồm 7 phần, 30 điều được ban hành nhằm tạo cơ sở quản 

lý và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, vốn gây ra các vấn đề xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng 

đến đời sống người dân, nhất là vào ban đêm. 

Trong đó, các điểm vui chơi giải trí dù trong nhà hay ngoài trời đều phải đảm bảo tiếng 

ồn phát ra dưới 80 decibel (dB) và phải đóng cửa trước 23 giờ 30 phút đêm. Các lễ 

hội, sự kiện cũng phải đảm bảo tiếng ồn không vượt quá mức 80dB. Âm thanh phát ra 

do phương tiện giao thông như ô tô, xe khách cũng phải tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật, và không được vượt quá 85dB. 

Tiếng ồn phát ra từ hoạt động xây dựng không được vượt quá 70dB, các nhà máy gần 

khu dân cư hoạt động trong khoảng thời gian 7h-22h hàng ngày, với mức tiếng ồn 

không quá 70dB, nếu hoạt động ban đêm từ 22h-7h, mức tiếng ồn tối đa là 55dB. 
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Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu 

heo báo chí Lào, Bộ Công Thương Lào hôm nay 1/10 ra thông báo về việc 

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

sáng mai 2/10. 

Theo đó, giá xăng cao cấp 95 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 150 Kip/lít, giá xăng 

thường 91 tăng 100 Kip/lít và dầu Diesel giảm 100 Kip/lít. 

Như vậy, giá xăng mới ở thủ đô Vientiane kể từ ngày 2/10 lần lượt là xăng 95: 8.700 

Kip/lít, xăng 91: 8.230 Kip/lít, dầu diesel có giá 7.270 Kip/lít. 

Ở phiên điều chỉnh trước đó vào ngày 18/9, Bộ Công Thương Lào giảm giá xăng bán 

lẻ các loại đồng mức 170 Kip/lit, giảm giá dầu diesel 240 Kip/lít. 

Tỉnh Xaysombun tăng trưởng 3% sau 3 quý đầu năm 

2020 

heo truyền thông Lào, sau 9 tháng đầu năm 2020, tỉnh Xaysombun, miền bắc 

Lào ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 3%, tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh đạt 

508.27 tỷ Kip, tương đương 45% mục tiêu ban đầu, bình quân GRDP đầu 

người đạt hơn 5.2 triệu Kip, khoảng 584 USD. 

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 9 tháng và kế hoạch 3 tháng cuối năm 

2020 do Chính quyền tỉnh Xaysombun tổ chức hôm 23/9, dưới sự chủ trì của Tỉnh 

trưởng, Trung tướng Khamlieng Outhakaysone. 

Theo báo cáo, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Xaysombun đạt giá trị 277.98 tỷ Kip, 

tăng trưởng 4.7%, chiếm 54.7% GRDP, lĩnh vực công nghiệp đạt giá trị 92.88 tỷ Kip, 

tăng trưởng 0.6%, chiếm 18.3% GRDP, lĩnh vực dịch vụ đạt giá trị 137.29 tỷ Kip, tăng 

trưởng 1.3%, chiếm 27% GRDP. 

Viện Khổng Tử Đại học quốc gia Lào mở cơ sở đào tạo 

liên kết với Cao đẳng Chính trị và Hành chính Quốc gia 

Lào 

heo tin của Học viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào, ngày 25/9 vừa qua đã 

diễn ra lễ gắn biển cơ sở đào tạo trực thuộc Học viện Khổng tử Đại học Quốc 

gia Lào đối với trường Cao đẳng Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào. Đánh 

dấu việc trường Cao đẳng Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào chính thức 

mở chương trình đào tạo bộ môn tiếng Trung theo danh nghĩa liên kết trực thuộc Học 

viện Khổng tử Đại học Quốc gia Lào. Việc thành lập cơ sở đào tạo Học viện Khổng 

Tử tại trường Cao đẳng Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào đánh dấu giai đoạn phát 

triển mới của việc đào tạo tiếng Trung tại nhà trường. 
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Trường Cao đẳng Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào là cơ sở đào tạo trực thuộc 

sự quản lý trực tiếp của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Được coi là một 

trong những trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý công 

chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp 

công lập, là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học đường lối của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về các khoa học chính trị của Đảng và Chính 

phủ Lào. 

Chính quyền Attapeu đánh giá nghiên cứu khả thi dự 

án khai thác vàng Văng Tắt 

heo báo chí Lào, sáng ngày 25/9, chính huyện Xan Xay, tỉnh Attapeu đã tổ 

chức cuộc họp thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động tới môi trường 

chi tiết và kế hoạch quản lý giám sát, kiểm tra môi trường cấp huyện đối với 

dự án khai thác và chế biến quặng vàng trên diện tích 18 km2 ở khu vực Văng 

Tắt, huyện Xan Xay, của Công ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Văng Tắt. Cuộc họp 

diễn ra dưới sự chủ trì của ông Souvan Keovisot, Huyện trưởng Xan Xay. 

Tại cuộc họp, đại biểu tham gia đã nghe báo cáo các tài liệu quan trọng liên quan như: 

các bước tổ chức thực hiện nghiên cứu và đánh giá tác động tới môi trường của dự án, 

các văn bản pháp lý và quy định liên quan, lịch sử ra đời và mục đích của công ty, quá 

trình sản xuất, phân tích các tác động có thể xảy ra tới môi trường và xã hội, biện pháp 

bảo vệ và giảm thiểu tác động, kế hoạch quản lí và giám sát kiểm tra môi trường, ngân 

sách giám sát kiểm tra chất lượng môi trường, bao gồm cả kế hoạch phát triển địa 

phương và kế hoạch đóng cửa mỏ. Nhìn chung, kết quả nghiên cứu tính khả thi về kinh 

tế - kĩ thuật cho dự án mỏ vàng tại khu vực Văng Tắt đã đề xuất phương pháp khai 

thác kiểu khoan định hướng. 

Quá trình nghiên cứu khả thi dự án khai thác mỏ Văng Tắt được chính quyền Lào phê 

duyệt hồi tháng 4/2019. Theo nghiên cứu khả thi, mục tiêu cao nhất của dự án là đạt 

sản lượng chế biến 450 tấn/năm, tuyển nổi 342 tấn/năm, khuấy hòa tách 108.000 

tấn/năm, quá trình sản xuất vàng dự kiến trong giai đoạn 15 năm 4 tháng, với sản lượng 

quặng tinh từ tuyển nổi 764,71 kg/năm, khuấy hòa tách quặng 174,77 kg/năm, tổng 

939 kg/năm (tổng cộng 14.467 tấn). 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

          Tăng cường hợp tác Việt Lào giai đoạn 2021-2030 

heo ND, Hội nghị xây dựng Chiến lược hợp tác 10 năm giai đoạn 2021-2030 và 

Hiệp định hợp tác năm năm giai đoạn 2021-2025 giữa giữa Ủy ban hợp tác Việt 

Nam - Lào và Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam diễn ra từ ngày 29-9 đến 01-10 tại 

cửa khẩu Lao Bảo - Densavan (Lào). 

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Kế hoạch và 

Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu 

Lào do đồng chí Khamphoi Keokinnaly, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ 

tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn. 

Dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Trung và đồng chí Khamphoi 

Keokinnaly, tại hội nghị, hai bên đã thảo luận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào 

giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch hợp tác năm năm giai đoạn 2021-2025 để cùng thống 

nhất trước khi đề xuất lên Chính phủ hai nước xem xét, đưa ra thông qua tại Hội nghị 

Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính 

phủ Lào diễn ra vào cuối năm 2020. Các đại biểu cũng cùng nhau nghe báo cáo, tổng 

hợp, đánh giá lại tình hình tổ chức thực hiện Chiến lược hợp tác 10 năm, giai đoạn 

2011-2020 và Hiệp định hợp tác năm năm giai đoạn 2016-2020 giữa hai nước Việt 

Nam và Lào. 

Cũng trong cuộc họp, Thứ trưởng Khamphoi Keokinnaly đã thừa ủy quyền Phó thủ 

tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam 

Sonexay Siphandone trao tặng số tiền 550 triệu Kip, là món quà của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Lào và một số doanh nghiệp liên doanh Lào-Việt Nam hỗ trợ khắc phục thiệt 

hại do ảnh hưởng của cơn bão số 5 xảy ra tại miền Trung Việt Nam thời gian qua. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào chiều 2-10, đồng chí 

Khamphoi Keokinnaly Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp 

tác Lào - Việt Nam khẳng định, thông qua hội nghị, hai bên đã hiểu rõ hơn về một số 

tình hình cần quan tâm và nhất trí sẽ tiếp tục bàn bạc về một số vấn đề cụ thể trong lần 

gặp tiếp theo, nhằm đạt kết quả tốt nhất, tổng hợp để và trình lên cấp lãnh đạo. 

Phía Lào cho rằng, qua hội nghị này, nhiều vấn đề thực chất đã được giải quyết, đi đến 

thống nhất và tiếp tục chuẩn bị các tài liệu cho cuộc gặp lần sau. Kết quả đạt được qua 

tham dự hội nghị rất tích cực, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, phục vụ tốt sự 

hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh Covid-19, hai bên đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa, 

kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo quy định của hai nước bằng cách chọn địa điểm 

cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Densavan để tổ chức cuộc họp. Tại hội nghị, hai ủy ban 

nhất trí đánh giá cao về kết quả hợp tác trong thời gian qua và đặt kết hoạch sẽ tiếp tục 

các cuộc gặp, làm việc để điều chỉnh, hoàn thiện nội dung văn bản hợp tác trước khi 

diễn ra Hội nghị Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt 

Nam và Chính phủ Lào lần thứ 43. 
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Điều kiện đưa lao động sang Lào làm việc 

heo NLĐ, Liên quan đến thắc mắc của nhiều doanh nghiệp (DN) về điều kiện để 

đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam làm việc tại các dự án trúng thầu, nhận 

thầu, đầu tư tại Lào, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) cho biết Hiệp định Hợp tác lao động giữa Việt Nam và Lào 

có quy định cụ thể về vấn đề này.  

Theo quy định của Việt Nam, chậm nhất là 20 ngày trước ngày đưa NLĐ đi làm việc 

ở nước ngoài, DN trúng thầu, nhận thầu, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải 

gửi báo cáo đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao hợp đồng trúng thầu, 

nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư và tóm 

tắt nội dung đầu tư ra nước ngoài, danh sách NLĐ ký hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc 

ở nước ngoài cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Trong khi quy định của Lào nêu rõ: tỉ lệ lao động nước ngoài làm việc trong các dự án 

đầu tư tại Lào được giới hạn không quá 15% đối với lao động phổ thông và không quá 

25% đối với lao động kỹ thuật trong tổng số lao động của dự án. Trong trường hợp cần 

thiết phải sử dụng lao động nước ngoài quá số % quy định nêu trên, DN có thể xin bổ 

sung hạn ngạch tại Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào. Khi tới Lào, trong thời hạn 

30 ngày, NLĐ nước ngoài cần phải đăng ký và xin cấp phép làm việc với cơ quan quản 

lý lao động ở trung ương hoặc địa phương của Lào. 
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9 tập thể và cá nhân nhận bằng khen tại Đại hội Hội 

Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình lần thứ II 

heo Thoidai, Ngày 28/9, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình đã long 

trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình hiện có 6 tổ chức chi hội với tổng 

số trên 600 hội viên. Trong giai đoạn 2015 - 2020, hoạt động của Hội đã bám sát định 

hướng lớn được Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào làn thứ nhất đề ra: 

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc mở rộng công tác đối ngoại nhân 

dân trên tinh thần hòa bình, hữu nghị hợp tác, hiệu quả. Hội đã chủ động phối hợp với 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình, giữ mối liên hệ chặt chẽ với ban liên lạc sinh viên 

Lào để cập nhật tình hình, chủ động có giải pháp giúp đỡ ban liên lạc và cá nhân những 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình cũng 

chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tham mưu cho tỉnh chỉ đạo triển khai kịp 

thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng mối 

quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, 

hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. 

Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, hội sẽ phát triển thêm tổ chức hội ở 5 huyện, đưa số hội 

viên lên trên 1.000 người. Bên cạnh đó, Hội cũng đặt ra mục tiêu có thêm 7 -10 hội 

viên tự nguyện đăng ký nhận đỡ đầu các lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đang 

học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình bức trướng 

mang dòng chữ: "Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm, góp phần xây dựng tình hữu 

nghị đặc biệt Việt Nam - Lào". 

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành, Chủ tịch hội, Ban Kiểm tra khoá mới và biểu 

quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu tại 

Đại hội, bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong nhiệm kỳ 

mới, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh 

toàn diện, động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia trên các lĩnh vực hoạt động ở 

địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, góp phần thực 

hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh. Phó chủ tịch Nguyễn Thị Lĩnh cũng 

đề nghị hội tích cực vận động hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động hữu nghị 

nhân dân Việt - Lào, thúc đẩy hợp tác, đầu tư kinh tế, xã hội, y tế và giáo dục đào tạo 

giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xay - Nha - Bu - Ly và một số địa phương của nước Cộng 

hoà dân chủ nhân dân Lào. Kịp thời quan tâm, động viên, thăm hỏi đời sống, sức khoẻ 

cho các hội viên, đặc biệt là hội viên cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp 

tục phối hợp với các sở, ngành chăm lo, tạo điều kiện hỗ trợ các em lưu học sinh Lào 

đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình… Tại đại hội, có 9 tập thể và cá 

nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Chủ 

tịch UBND tỉnh; 6 tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị tỉnh. 
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Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin 

heo PLVN, Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận đã đến khu vực biên 

giới Việt Nam – Lào mua 20 bánh heroin và hơn 2.300 viên ma túy tổng hợp rồi 

vận chuyển về xuôi tiêu thụ. 

Trước đó, ngày 27/9, Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với 

Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La), Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và Đồn 

Biên phòng Chiềng Sơn phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng 

gồm: Tráng A Sống (SN 1999) Tráng A Tồng (SN 2001) và Tráng Láo Sái (SN 1999) 

cùng trú tại xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma 

túy”. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 2.362 viên ma túy tổng hợp cùng một số 

vật chứng khác có liên quan. Tại cơ quan Công an, Tráng A Sống, Tráng A Tồng và 

Tráng Láo Sái khai nhận, ngày 26/9, các đối tượng đã đến khu vực biên giới Việt Nam 

– Lào mua số ma túy trên rồi vận chuyển bằng xe máy về xuôi tiêu thụ. 
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