
TUẦN BÁO

Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 99- THÁNG 10 NĂM 2020

• Lào mở cửa du lịch quốc tế theo nhóm

• Áp lực nợ của Lào gia tăng do thu ngân sách yếu

• Lào tìm cách thu hút đầu tư doanh nghiệp nước ngoài

• Du lịch Lào lao đao vì dịch Covid-19

• Lào đầu tư 2 tỷ USD vào phát triển lưới điện

• Điện lực Lào liên tục thua lỗ

• Lạm phát tháng 9 của Lào giảm đáng kể

• Chính phủ Lào thành lập quỹ khuyến khích năng lượng tái tạo

• Thương mại Lào – Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi

• Trung Quốc viện trợ Lào 4 tỷ NDT thực hiện dự án giảm nghèo

• Trung Quốc thông tin về mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng 
Vương Nghị tới 5 nước ASEAN trong đó có Lào

• Việt Nam tăng cường nhập khẩu điện từ Lào

• Lào-Nga kỷ niệm quan hệ hợp tác 60 năm

• Lào, Nga thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự

• Hàn Quốc viện trợ Lào thực hiện dự án bảo vệ phụ nữ

• Sacombank Lào và Unitel hợp tác kết nối thanh toán điện tử

• Unitel giới thiệu hệ thống điện tử quản lý nhà hàng

• Tập đoàn Phongsubthavy mua lại 24% cổ phần của công ty sản xuất 
điện lực Lào 
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• Bokeo xây dựng cảng sông quốc tế 50 triệu USD

• Doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác triển khai dự án điện gió 
512MW tại Pakse, Champasak

• Lào-Singapore thảo luận về an ninh mạng

• Sinh viên Lào tiếp tục nhận học bổng du học Nhật Bản

• Doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu khả thi dự án khai thác mỏ 
vàng tại tỉnh Xaysomboun
• Khánh thành Bảo tàng Quốc gia Lào
• Tỉnh Phongsaly tăng trưởng kinh tế 6.6%

• Mỹ viện trợ Lào tu bổ chùa cổ 500 tuổi tại Luang Prabang

• Lào chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 của Nga

• Hội chợ thủ công mỹ nghệ Lào tại thủ đô Vientiane

• Nhật Bản tặng Lào thiết bị thể thao cho vận động viên khuyết tật

• Lào tập trung giải quyết vấn đề mất cân đối giáo viên phổ thông

Điểm tin báo chí trong nước:

• Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt 
Nam và Lào

• Lào xem xét mở lại tour du lịch quốc tế

• Bắt giữ 10 người xuất cảnh trái phép sang Lào

• Công an Hà Tĩnh bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin từ Lào về 
Việt Nam 

Tin vắn:
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Tin chính: 

  Lào mở cửa du lịch quốc tế theo nhóm 

hính quyền Lào cho phép các doanh nghiệp lữ hành tập hợp du khách 

theo nhóm để xin phép nhập cảnh nước này. 

Ủy ban đặc trách về phòng chống và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Bộ 

Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào ngày 7/10 ban hành văn bản hướng dẫn triển khai 

một số biện pháp nới lỏng mới được chính phủ chấp thuận, trong phạm vi mà ngành 

này quản lý. 

Theo đó, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch thủ đô Vientiane và các tỉnh trên cả nước 

được yêu cầu tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm các tụ điểm giải 

trí, quán karaoke, hiện đang vẫn phải đóng cửa theo lệnh của chính phủ nhằm phòng 

ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. 

Các lễ hội truyền thống và sự kiện văn hóa sẽ được phép tổ chức trở lại với điều kiện 

phải đảm bảo thực hiện biện pháp dịch tễ, người tham dự phải được đo thân nhiệt, đeo 

khẩu trang thường xuyên, giữ khoảng cách tối thiểu, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn 

và hạn chế ở những nơi đông người. 

Hoạt động kết hôn cũng được phép tổ chức trở lại, bao gồm các nghi thức truyền thống 

chính và tiệc cưới với quy mô tối giản để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm. 

Liên quan đến vấn đề du lịch, Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp lữ hành được phép 

tập hợp du khách theo nhóm và phải đến từ quốc gia không có dịch lây lan trong cộng 

đồng, sau đó tiến hành thủ tục xin phép có liên quan theo quy định của Ủy ban đặc 

trách về phòng chống và giải quyết dịch bệnh Covid-19 để được vào Lào. 

Trong sáu tháng đầu năm nay, Lào đã đón 886.447 lượt khách du lịch nước ngoài, 

giảm 60% so cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng của Covid-19, dự kiến khách du lịch 

quốc tế đến Lào năm nay không bằng 30% so năm 2019. 

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

người. 
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Áp lực nợ của Lào gia tăng do thu ngân sách yếu 

heo báo chí Lào, khả năng thu ngân sách hạn chế của chính phủ Lào dự kiến 

sẽ làm gia tăng áp lực nên vấn đề nợ công trong bối cảnh khủng hoảng do 

Covid-19 tạo ra. 

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết nguồn thu nội địa trong năm 

2020 của Lào sẽ giảm xuống 10.2% GDP, so với 13.5% như năm ngoái. Điều này khả 

năng đẩy mức thâm hụt ngân sách lên 7.6% GDP, so với mức dự tính 5.1% vào năm 

2019. 

Trong động thái gần nhất, tại phiên họp thường kỳ chính phủ mới đây, Bộ Tài chính 

Lào đã được yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành để thúc đẩy khả năng thu ngân 

sách nhằm đạt được chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời cần tập trung hiệu quả thu thuế đất 

đai, phí tô nhượng dự án phát triển cùng các chi phí nghĩa vụ doanh nghiệp còn thiếu, 

đặc biệt là trong lĩnh vực điện lực, khai khoáng. 

Hồi tháng 6, Quốc hội Lào thông qua đề xuất giảm mục tiêu thu ngân sách của chính 

phủ, từ 28.99 nghìn tỷ Kip, xuống 22.72 nghìn tỷ Kip. 

Tuy nhiên, dự báo thâm hụt ngân sách tiếp tục sẽ tăng do ảnh hưởng dài hạn của đại 

dịch Covid-19 khiến kinh tế vĩ mô Lào, vốn dễ bị tổn thương, đang căng thẳng ở mức 

độ chưa có tiền lệ. Việc thu ngân sách hạn chế cũng đang góp phần làm nghiêm trọng 

hơn tình hình tài khóa của Lào. Các lỗ hổng vĩ mô đã khiến tình trạng kinh tế đi theo 

hướng tiêu cực, làm tăng gánh nặng nợ công và khó chuyển biến tích cực nếu không 

có các hành động cải cách hiệu quả. 

Thời gian qua, Chính phủ Lào cũng đã đưa ra một số chính sách hỗ trợ để giảm bớt áp 

lực từ đại dịch đối với xã hội. 

Theo WB, Ngân hàng Trung ương Lào đã huy động nguồn vốn vay từ khu vực ngân 

hàng thương mại để hỗ trợ chính phủ thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ và chi tiêu 

công. 

Ngoài ra, để góp phần ổn định tài chính, chính phủ Lào vừa có đợt phát hành trái phiếu 

lần thứ 2 để huy động vốn, bên cạnh việc tìm kiếm các nguồn vay mới. 

Hiện chính phủ Lào đang ghi nhận hiệu quả từ việc triển khai hệ thống thu thuế điện 

tử khi nguồn thu ngân sách từ lĩnh vực này đã tăng 20% trong 6 tháng đầu năm 2019, 

so với cùng kỳ năm trước, đem lại nhiều kỳ vọng tích cực. 

Bên cạnh đó, chính phủ Lào cũng đang tiến hành cắt giảm chi tiêu ngân sách cho các 

dự án ít hiệu quả hoặc không đảm bảo lợi ích kinh tế, đồng thời tập trung cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh để thu hút thêm nguồn vốn từ bên ngoài, cũng như thúc đẩy 

việc xuất khẩu hàng hóa. 

T 
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Lào tìm cách thu hút đầu tư doanh nghiệp nước ngoài 

heo báo chí Lào, Chính phủ đang tập trung cải thiện môi trường kinh doanh 

và kỳ vọng những thay đổi tích cực sẽ thu hút các doanh nghiệp quốc tế đang 

tìm kiếm nơi đặt cơ sở hoạt động mới của mình. 

Phát biểu mới đây, Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại quốc 

gia Lào, ông Daovone Phachanthavong cho biết các công ty quốc tế đang tìm kiếm nơi 

đặt cơ sở hoạt động mới với có chi phí vận hành thấp và nguồn nhân lực giá rẻ tại các 

quốc gia có khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế rộng lớn. 

Nhận định Lào là một quốc gia tiềm năng và chính phủ đang đi đúng hướng trong việc 

cải cách, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh là các tiêu chí quan trọng để thu hút đầu 

tư của công ty nước ngoài muốn chuyển dịch cơ sở kinh doanh, sản xuất đến địa điểm 

mới. 

Tuy nhiên, thách thức đối với chính phủ Lào là cần kiên trì, kiên quyết và đảm bảo 

việc thực hiện hiệu quả chính sách cải thiện môi trường kinh doanh đã đề ra. 

Theo các nhà quan sát trong nước và quốc tế, Lào có vị trí địa lý thuận lợi để thu hút 

đầu tư quốc tế nhằm thiết lập các cơ sở kinh doanh mới do nước này có chung đường 

biên giới với Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam và Thái Lan. Một 

điểm thu hút nữa là tuyến đường sắt Lào - Trung khi đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi 

rất nhiều cho hoạt động của các doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài tại Lào 

trong việc dễ dàng giao thương, hợp tác với các đối tác Trung Quốc. 

Trên thực tế, hiện một số công ty quốc tế về sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là trong lĩnh 

vực CNTT đã chuyển cơ sở sản xuất của mình sang các đặc khu kinh tế ở Lào, vì vậy 

chính quyền cần đảm bảo sẵn sàng cung cấp nguồn lao động nội địa có tay nghề cao 

để thu hút đầu tư, điều mà chính phủ đang tìm cách đạt được thông qua chính sách 

tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Theo nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng thế giới (WB) Aaditya Mattoo, Việt Nam là 

một ví dụ điển hình về một quốc gia đã thực hiện nhiều cải cách nhằm thu hút các công 

ty nước ngoài đang tìm kiếm cơ sở sản xuất mới. 

Trong khi đó, Lào cũng đang ghi nhận nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp Trung 

Quốc muốn đầu tư vào nước này trong bối cảnh tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc đang 

chuẩn bị hoàn thành. 

Theo thông tin mới đây từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, chính phủ Lào nhận định 

những thay đổi mang tính toàn cầu trong bối cảnh hiện tại sẽ giúp Lào thu hút nhiều 

đầu tư quốc tế hơn. Khi đã có một số công ty Nhật Bản sẽ chuyển cơ sở sản xuất của 

sang Lào vì tiềm năng và cơ hội kinh doanh tốt tại nước này. 
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Các lợi thế kinh doanh mà Lào sở hữu gồm có khả năng tăng cường sức cạnh tranh 

của hàng hóa xuất khẩu từ nước này sang EU do ưu đãi về thuế quan. 

Ngoài ra, Lào cũng là điểm đến tiềm năng với các đối tác mật thiết với Trung Quốc do 

có chung đường biên giới và hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện. 

Tuy nhiên, Lào không chỉ có một mình trong việc thu hút các công ty nước ngoài khi 

phải cạnh tranh với nhiều quốc gia ASEAN khác, đòi hỏi các nỗ lực cải cách hiệu quả 

môi trường kinh doanh hơn nữa từ chính phủ trong giai đoạn này. 

 

Du lịch Lào lao đao vì dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, mặc dù Lào có thể tránh được tác động về sức khỏe cộng 

đồng do đại dịch Covid-19 nhưng ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt là du 

lịch, được dự báo cực kỳ nghiêm trọng. 

Theo báo cáo của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), một nửa trong số các 

doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã tạm thời đóng cửa hoạt động vào tháng 5/2020, 

khoảng 70% trong số này tiến hành cắt giảm việc làm, với số lượng nhân viên giảm 

38%. 

ADB cho biết tác động nghiêm trọng hơn đối với doanh nghiệp nhắm vào đối tượng 

khách quốc tế. Chỉ riêng tại di sản thế giới Luang Prabang, 78% doanh nghiệp du lịch 

đã phải đóng cửa do đại dịch. 

Ngoài cố đô Lào, 3 địa phương du lịch khác của nước này cũng nằm trong diện khảo 

sát của ADB. 

Đợt khảo sát đầu tiên của ADB được thực hiện vào tháng 8/2019 với 366 doanh nghiệp, 

và đợt thứ 2 được tiến hành vào tháng 5/2020, với 327 doanh nghiệp. 

Hầu hết số doanh nghiệp được hỏi đều cho biết trở ngại lớn để duy trì hoạt động kinh 

doanh là thiếu vốn xoay vòng, dẫn đến việc miễn cưỡng vay vốn từ các tổ chức tài 

chính. Vì vậy, các hỗ trợ liên quan đến giảm thuế và chuyển tiền mặt trong giai đoạn 

khủng hoảng được đánh giá cao. 

Tuy nhiên, kết quả khảo sát vẫn cho thấy mức độ ủng hộ cao với các biện pháp sàng 

lọc y tế nghiêm ngặt tại các cửa khẩu biên giới để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và củng 

cố niềm tin người tiêu dùng. 

Trước khi đại dịch xuất hiện, du lịch tại 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. 
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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. 

Lượng lớn khách du lịch đến Lào chủ yếu là từ Thái Lan, chiếm 45% tổng số khách 

quốc tế vào năm 2019, xếp sau là Trung Quốc (21%), Việt Nam (19,3%) và Hàn Quốc 

(21,3%). 

Du lịch Lào trong vài năm qua ghi nhận bước phát triển tốt khi nước này áp dụng nhiều 

chính sách mở, đặc biệt là chính sách thị thực trong khuôn khổ ASEAN, khi Lào cho 

phép công dân các nước Đông Nam Á nhập cảnh được miễn visa trong 14-30 ngày. 

Điều này đưa du lịch lên đứng thứ 3 về đóng góp vào nền kinh tế, chỉ sau điện lực và 

khai khoáng. 

Tuy nhiên, đại dịch đã gây ra tác động to lớn khi làm gián đoạn nhiều hoạt động kinh 

tế, trong đó chịu ảnh hưởng trực tiếp và hàng đầu là du lịch, bên cạnh sự sụt giảm về 

dòng đầu tư quốc tế. 

Các tác động của đại dịch Covid-19 thể hiện rõ nét hơn ở những điểm du lịch trọng 

điểm, ngoài Luang Prabang còn có thị trấn Vang Vieng, tỉnh Vientiane, nơi các doanh 

nghiệp chủ yếu nhắm đến khách là người nước ngoài. 

Kết quả khảo sát ở thủ đô Vientiane cho thấy nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn đang duy 

trì hoạt động, nhưng có 65% đã tiến hành cắt giảm nhân sự. Tại Luang Prabang và 

Vang Vieng, hơn 80% doanh nghiệp đã cắt giảm trên 50% số lượng việc làm bình 

thương. 

Các chuyên gia nhận định các tín hiệu phục hồi sớm có thể xuất hiện vào quý cuối của 

năm 2020, nhưng khả năng cao vẫn cần sang đến năm 2021. 

Lào đầu tư 2 tỷ USD vào phát triển lưới điện 

heo báo chí Lào, liên doanh giữa Điện lực Lào (EDL) và Công ty lưới điện 

miền Nam Trung Quốc (CSG) được thành lập nhằm tối đa hóa tiềm năng sản 

xuất điện của Lào. 

Liên doanh, được gọi là EDLT có kế hoạch đầu tư lắp đặt đường dây cao thế 230kV, 

được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khả năng truyền tải điện lớn hơn, từ đó cho phép các nhà 

máy thủy điện có thể tăng cường sản lượng điện sản xuất được, theo Thứ trưởng Bộ 

Năng lượng và Mỏ Lào Daovong Phonekeo. 

Lưới điện hạ thế hiện nay với khả năng truyền tải hạn chế khiến các nhà máy điện lớn 

không thể phát huy hết tiềm năng sản xuất, đặc biệt là trong mùa mưa, theo ông 

Daovong. 

Cũng theo thỏa thuận hợp tác liên doanh, EDLT có kế hoạch đầu tư khoảng 2 tỷ USD 

vào việc xây dựng trục truyền tải điện quốc gia và kết nối với lưới điện xuyên biên 

giới giữa Lào với các nước láng giềng nhằm phục vụ việc mua-bán điện với 
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Campuchia, Trung Quốc. Bên cạnh đó, EDLT cũng thỏa thuận sử dụng hạ tầng tải điện 

trên 230kV của EDL. 

Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Daovong Phonekeo cũng cho biết EDLT có 

vai trò quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch chiến lược của Lào về phát triển hệ 

thống điện, thúc đẩy tối đa hóa hiệu quả sản xuất và giảm chi phí vận hành, từ đó hỗ 

trợ khai thác hết tiềm năng điện năng mà Lào sở hữu. 

Theo Vụ Kế hoạch và Hợp tác của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, nước này hiện có 78 

nhà máy thủy điện với tổng công suất lắp đặt 9.972MW để đáp ứng các nhu cầu tiêu 

thụ năng lượng trong nước. 

Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ điện ở Lào sẽ nằm trong khoảng từ 2.132 MW đến 2.880 

MW vào năm 2025. 

Ngoài 78 nhà máy thủy điện, Lào còn có một nhà máy nhiệt điện than đá (Hongsa), 4 

dự án điện sinh khối và 6 dự án điện mặt trời. 

Hiện tại, Lào đang xuất khẩu điện sang 5 nước gồm Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, 

Myanmar và Malaysia, với lũy kế 5 năm (2016 - 2020) ước tính đạt 129.605 triệu kWh, 

đạt tổng trị giá hơn 7,2 tỷ USD, tăng 164%. so với cùng giai đoạn trước. 

Sản lượng điện cho giai đoạn 2021-2025 dự kiến đạt 276,096 triệu kWh, tương đương 

140,879 tỷ kip (hơn 15,2 tỷ USD), tăng 79% so với mục tiêu 5 năm trước đó. 

Chính phủ Lào đã ký kết các thỏa thuận với Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, 

Myanmar và Malaysia để xuất khẩu 17.800 MW điện. 

Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 6.500 MW được xuất khẩu, và hơn 5.000 MW nữa sẽ 

được xuất khẩu trong vòng 5 năm tới, bao gồm 100 MW sang Singapore. 

Điện lực Lào liên tục thua lỗ 

heo báo chí Lào, ngày 5/10, Công ty điện lực Nhà nước Lào (EDL) tổ chức 

hội thảo chuyên đề về giá điện và ngành điện trong nước, tập trung vào các 

nội dung nghiên cứu cơ cấu giá điện tiêu dùng trong giai đoạn 2021-2025 

theo hướng phù hợp với các thay đổi từ sự phát triển kinh tế-xã hội quốc gia. 

Việc thay đổi cơ cấu giá điện cũng được tính toán dựa trên cơ sở hỗ trợ khu vực doanh 

nghiệp hoạt động ổn định và thúc đẩy tăng trưởng, cũng như hạn chế ảnh hưởng đến 

đơn vị tiêu thụ là hộ gia đình phổ thông, thông tin từ hội thảo cho biết. 

"Doanh nghiệp của chúng tôi thua lỗ trong vòng ít nhất 10 năm qua", Tổng giám đốc 

EDL Chanthaboun Soukaloun phát biểu về tình hình tài chính ảm đảm của công ty 

điện lực thuộc sở hữu của chính phủ Lào. 

Tổng giám đốc EDL cũng cho biết các khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh đã ảnh 

hưởng đến khả năng chi tiêu và trả nợ của công ty. 
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Kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện trong năm 2017 cho thấy chi phí sản xuất 

điện tại Lào ở mức 880 Kip/kWh, tuy nhiên, giá điện tiêu dùng hiện tại là 355 Kip cho 

mức tiêu thụ dưới 150 kWh/tháng và lũy tiến lên 710 Kip cho mỗi kWh tiếp theo. Đây 

là chính sách trợ giá của chính phủ Lào nhằm giảm thiểu gánh nặng tài chính cho các 

thành phần xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, có hiệu lực đến hết năm 2020 

này. 

Ngoài ra, trong nhiều năm qua, chính phủ Lào cũng đặt mục tiêu tăng cường khả năng 

tiếp cận điện lưới của người dân, nhất là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa 

trên cả nước. 

Năm 1990, thời điểm mới chỉ có 16% dân số được sử dụng điện, Chính phủ Lào bắt 

đầu ban hành các chính sách cởi mở nhằm thúc đẩy việc đầu tư phát triển năng lượng 

điện trong nước. 

EDL, đóng vai trò quản lý và là cơ quan trung gian mua điện từ các nhà máy phát điện 

của nhà phát triển độc lập, đồng thời vay vốn lãi suất cao của ngân hàng để phát triển 

lưới điện đến vùng nông thôn, nhằm giúp nhiều người dân hơn nữa được sử dụng điện. 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Daovong Phonekeo cho biết 

việc xem xét điều chỉnh giá điện cần đảm bảo phản ánh tình hình thực tế của đất nước, 

đồng thời hỗ trợ cải thiện tính thanh khoản tài chính của EDL. 

"Giá điện tại Lào không cao so với mặt bằng khu vực, nhưng vấn đề là phần lớn người 

dân có thu nhập thấp", Chủ tịch Ủy ban Pháp luật Quốc hội Lào Saithong Keoduangdy 

phát biểu. "chi phi sản xuất điện vẫn ở mức cao nhưng chưa thể khẳng định việc giá 

điện tiêu dùng có tăng hay không". 

Trong giai đoạn 2021-2025, điện lực Lào đưa ra đề xuất 7 cách tính giá điện mới để 

các đại biểu tham dự hội thảo cho ý kiến về mức độ khả thi. 

Trong đó, cách tính thứ nhất, EDL đề xuất tái áp dụng biểu giá 6 bậc như giai đoạn 

2016-2019. Phương án thứ 2 là giữ nguyên cách tính như hiện tại, tức chỉ có duy nhất 

một giá 710 Kip/kWh và ưu đãi 355 Kip/kWh cho mức tiêu thụ dưới 150 kWh/tháng. 

Phương án thứ 3 là giá điện 355 Kip cho mức tiêu thụ dưới 100 kWh và 532.5 Kip cho 

mức tiêu thụ 101-200 kWh, trên 200 kWh có giá 710 Kip, không cộng lũy tiến. 

Phương án thứ 4 là 420 Kip/kWh nếu sử dụng dưới 200 kWh/tháng, 630 Kip đối với 

mức 201-500 kWh/tháng và 840 Kip cho mức sử dụng trên 500 kWh. 

Các phương án thứ 5 và thứ 6, cách tính giá điện không được nêu ra cụ thể, nhưng sẽ 

tính theo các tỷ lệ và nhóm đối tượng tiêu dùng khác nhau. 

Đây là các đề xuất của EDL để lấy ý kiến đóng góp và chưa có kết luận nào về cách 

tính giá điện mới trong thời gian sắp tới. 

 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 99 

 

 

 

Lạm phát tháng 9 của Lào giảm đáng kể 

heo báo chí Lào, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Lào trong tháng 9 giảm so 

với tháng trước nhưng vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên người dân có 

thu nhập trung bình. 

Cục Thông kê Lào cho biết CPI tháng 9 đạt 114.97 điểm, tương ứng tỷ lệ lạm phát 

4.63%, giảm đáng kể so với mức 5.84% trong tháng 8. 

Các yếu tố thúc đẩy lạm phát vẫn là nhóm hàng thực phẩm và hàng nhập khẩu, điều 

này tiếp tục phản ánh vấn đề nhập siêu kinh niên của Lào. 

Ngoài ra, biến động tỷ giá hối đoái là một trong những lý do chính khiến chi phí sinh 

hoạt tại Lào tăng cao do nhiều nhà xuất khẩu phải mua ngoại tệ ở chợ đen với giá cao. 

Theo đó, nhóm đồ uống không cồn và thực phẩm tăng 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái 

và tăng 0.45% so với tháng trước. Nhóm hàng nói trên tiếp tục tăng giá do hầu hết 

được nhập khẩu từ láng giềng, đặc biệt là hải sản. Ngoài ra, mùa mưa cũng khiến người 

nông dân gặp khó trong việc đáp ứng sản lượng cây trồng cho nhu cầu thị trường. 

Giá thịt lợn tăng 26,32% so với cùng kỳ năm trước, thịt bò tăng 11,62%, thịt gia cầm 

tăng 6,02%, cá và hải sản tăng 5,15%, dầu ăn tăng 5,99%, trái cây tăng 4,4% và rau 

quả tăng 14,88%. Nhóm hàng quần áo và giày dép tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó quần áo tăng 4,15%. 

Nhóm hàng hóa gia dụng tăng 0,39% so với tháng trước và tăng 4,87% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Giá của các mặt hàng nội thất bao gồm đồ nội thất tăng 7,7% so với cùng 

kỳ năm ngoái và đồ gia dụng nhà bếp tăng 3,8%. Chỉ số giá nhóm chăm sóc y tế tăng 

0,17% so với tháng trước và 5,66% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí dịch 

vụ bưu chính viễn thông tăng 6,59%. Trong khi đó, chỉ số giá khu vực nhà hàng và 

khách sạn giảm 2,09% so với cùng kỳ năm trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đại dịch Covid-19 bùng phát kể từ đầu năm đã khiến dòng hàng hóa xuất khẩu bị gián 

đoạn, lượng du khách và đầu tư quốc tế sụt giảm khiến nguồn thu của Lào không đạt 

như kỳ vọng. 

Bên cạnh đó, năng suất sản xuất trong nước không tăng đáng kể do Lào phải nhập 

khẩu nhiều máy móc, thiết bị, từ đó thúc đẩy gia tăng chi phí đầu vào. Tỷ lệ lạm phát 

bình quân của Lào trong năm 2019 là 3.32% và tăng lên bình quân hơn 5% kể từ đầu 

năm 2020. 

Cục Thống kê Lào cũng cho biết giá trị đồng tiền nội địa đã giảm 4.29% so với USD 

và 10.3% so với bath Thái Lan trong tháng 7, so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù chính 

phủ đang nỗ lực ban hành và thực thi nhiều chính sách thúc đẩy sản xuất, tuy nhiên 

lượng sản phẩm nội địa của Lào vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường, dẫn đến 

việc tiếp tục nhập khẩu số lượng lớn, chủ yếu là thực phẩm, từ Thái Lan. 
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Chính phủ Lào thành lập quỹ khuyến khích năng lượng 

tái tạo 

heo báo chí Lào, trước nhu cầu về năng lượng điện sạch và bền vững ngày 

càng tăng, Chính phủ Lào quyết định thành lập quỹ có vai trò huy động tài 

chính để khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo trong nước. 

Trước đó, hôm 7/8, Thủ tướng Lào đã ký thông qua Chỉ thị về việc hỗ trợ pháp lý cho 

việc thành lập và hoạt động quỹ phát triển và thúc đẩy năng lượng Lào. 

Theo nội dung chỉ thị, quỹ sẽ huy động và cung cấp nguồn tài chính để giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phát 

triển năng lượng tái tạo cần tuân thủ theo chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. 

Trong đó, quỹ sẽ nằm dưới sự quản lý của Bộ Năng lượng và Mỏ, hội đồng quản lý 

quỹ cũng có sự hiện diện của đại diện 5 bộ có liên quan và Ngân hàng CHDND Lào 

là cơ quan hoạch định chính sách. 

Nguồn tài chính của quỹ lấy từ ngân sách nhà nước, vốn viện trợ không hoàn lại, các 

khoản vay, đóng góp và một số chi phí thu được liên quan đến lĩnh vực năng lượng. 

Từ đó, quỹ sẽ tiến hành cung cấp các khoản vay để phát triển lĩnh vực năng lượng tái 

tạo, đặc biệt là điện mặt trời, điện gió, nhiên liệu sinh học và khí đốt cùng các dự án 

thủy điện cỡ nhỏ. 

Bên cạnh đó, quỹ cũng sẽ cung cấp tài chính cho việc mở rộng hệ thống cấp điện tại 

vùng nông thôn, lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy sử dụng điện hiệu quả, hỗ trợ nghiên 

cứu phát triển năng lượng xanh và bền vững, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận 

thức cộng đồng về sản xuất năng lượng tái tạo. 

Quỹ thúc đẩy năng lượng tái tạo nằm trong chiến lược phát triển ngành năng lượng 

quốc gia để đáp ứng nhu cầu nội địa và tiến tới tăng giá trị xuất khẩu. 

Trong vài năm trở lại đây, nhiều dự án phát điện tại Lào liên tiếp hoàn thành và đi vào 

giai đoạn sản xuất thương mại. 

Tỷ lệ tiếp cận điện lưới của Lào hiện cũng ở mức cao, khi 95% dân số được sử dụng 

điện, tuy nhiên do mặt bằng thu nhập không cao, giá điện tiêu dùng tại Lào được cho 

là vẫn ở mức tạo ra khó khăn cho người dân thu nhập thấp. 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 99 

 

 

  

Thương mại Lào – Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi 

heo Lao Boten Economic Zone mới đây cho biết, cùng với quá trình kiểm soát 

tốt dịch bệnh Covid-19 mà Lào và Trung Quốc đạt được, việc khôi phục việc 

làm, sản xuất đang được thúc đẩy ổn định, tháng 8 vừa qua, Lào xuất khẩu đạt 377 

triệu USD, trong đó xuất khẩu nhiều nhất đi Trung Quốc đạt 102 triệu USD, điều này 

cho thấy thương mại Lào Trung đang từng bước phục hồi. 

Đáng chú ý là, theo thống kê của Hải quan cửa khẩu Bò Tèn, tỉnh Luang Namtha, từ 

tháng 9 lại đây lưu lượng xe vận tải hàng hóa qua cửa khẩu này đạt bình quân hơn 600 

xe/ngày, cao điểm có thể lên tới hơn 700 xe/ngày. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid 19, tuy nhiên với việc áp dụng các giải pháp hợp lý như quy định địa điểm đổi 

lái xe vận tải, lưu lượng hàng hóa qua cửa khẩu Bò Tèn vẫn đang bước vào giai đoạn 

cao điểm mới, điều này là tín hiệu tích cực cho thấy sự phát triển của quan hệ thương 

mại giữa Lào và Trung Quốc. 

Kết quả trên đạt được một phần là nhờ cửa khẩu Bò Tèn đã học hỏi kinh nghiệm của 

cửa khẩu Bò Hản phía Trung Quốc, theo đó đã lựa chọn, giao cho công ty LICD phụ 

trách việc bố trí địa điểm làm bãi tập kết xe hàng để xếp số làm thủ tục thông quan, 

đồng thời phụ trách việc kết nối liên tục với hai cửa khẩu hai nước để thực hiện việc 

chạy giấy tờ, báo cáo số lượng xe hàng. Cơ quan chức năng hai bên cửa khẩu căn cứ 

vào số liệu được cung cấp trong ngày để tiến hành các công việc chuyên môn như tăng 

ca, phân bổ vị trí đậu xe, bố trí thiết bị phân làn, phân loại xe, đảm bảo xe hàng đi đúng 

một trong 3 làn gồm xe container, xe đông lạnh, xe tải trọng lớn, ngoài ra còn bố trí 

một làn xe khẩn cấp. Việc này đảm bảo việc qua lại cửa khẩu luôn được lưu thông, 

điều tiết phân làn hiệu quả xe hàng thông quan. Giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc 

xe hàng tại cửa khẩu phía Lào như đã từng phản ánh trong giai đoạn đầu mở lại hoạt 

động cặp cửa khẩu Bò Tèn – Bò Hản giữa Lào và Trung Quốc. 

Trong các loại hàng hóa xuất khẩu của Lào đi qua cửa khẩu Bò Tèn tới Trung Quốc, 

thì nông sản và khoáng sản là hai mặt hàng chủ yếu, là động lực chính trong thúc đẩy 

tăng trưởng lưu lượng vận tải hàng hóa ngoại thương giữa Lào và Trung Quốc. Theo 

một số chia sẻ của các công ty xuất khẩu nông sản của Lào cho biết, đến nay hoạt động 

của họ đã có thể khôi phục được 80%, phản hồi từ các công ty xuất khẩu khoáng sản 

cũng cho thấy hoạt động hỗ trợ của công ty LICD trong khai báo hải quan, kiểm tra 

hàng hóa đã đem lại rất nhiều thuận tiện, đến nay việc xuất khẩu khoáng sản đã khôi 

phục bình thường. 
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Trung Quốc viện trợ Lào 4 tỷ NDT thực hiện dự án 

giảm nghèo 

heo báo chí Lào, Chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp khoản viện trợ cho Lào trị 

giá 4 tỷ NDT, tương đương 5.200 tỷ Kip để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ 

tầng giảm nghèo tại khu vực nông thôn. 

Lễ ký kết dự án nói trên diễn ra hôm 6/8 tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào ở thủ 

đô Vientiane giữa đại diện chủ dự án phía Lào là Chánh văn phòng Ủy ban hợp tác 

Lào-Trung Quốc Xaysana Siththiphone và đại diện nhà thầu, trưởng đại diện Tập đoàn 

cổ phần xây dựng-đầu tư Vân Nam, ông Zhang Youzuo cùng sự tham dự, chứng kiến 

của Thứ trưởng Kikeo Chanthaboury và đại diện Ban chỉ đạo dự án phía Trung Quốc 

Jin Guofeng. 

Là bước khởi động theo khuôn khổ 8 dự án viện trợ lớn mà Chủ tịch Trung Quốc Tập 

Cận Bình tuyên bố sẽ dành cho Lào hồi cuối năm 2017, dự án giảm nghèo lần này sẽ 

được chính phủ Lào tự thực hiện, theo thỏa thuận đạt được trước đó giữa hai bên. 

Mục tiêu của dự án là củng cố cơ sở hạ tầng nông thôn tại các khu vực trọng điểm của 

Lào nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân. 

Cụ thể, dự án sẽ xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại 100 bản, xây dựng 100 trạm y 

tế, kéo đường dây điện và lắp đặt truyền hình vệ tinh cho 100 hộ gia đình, hay còn gọi 

là dự án 4x100, sẽ triển khai gói thi công đầu tiên tại 2 tỉnh Luang Prabang và Vientiane 

trên phạm vi 30 bản. 

Trong đó, việc xây dựng hệ thống cấp nước sẽ được thực hiện tại 17 bản, bao gồm bể 

lọc, khoan giếng và lắp đặt đường ống; 7 bản khác sẽ được xây mới trạm y tế cơ sở có 

công năng khám và điều trị lưu trú cho bệnh nhân với đầy đủ cơ sở vật chất; 16 bản sẽ 

được cải thiện khả năng tiếp cận điện lưới thông qua dự án lắp đặt đường dây và thiết 

bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, gia đình tại 30 bản khác sẽ được tăng 

cường khả năng tiếp cận thông tin đại chúng thông qua việc lắp đặt hệ thống truyền 

hình vệ tinh. 

Tập đoàn cổ phần đầu tư-xây dựng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là đơn vị thắng thầu 

thực hiện dự án nói trên, với thời gian triển khai gói thi công số 1 là 18 tháng cùng 2 

năm bảo hành, ba gói thi công còn lại hiện đang trong quá trình chuẩn bị. 
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Trung Quốc thông tin về mục đích chuyến thăm của 

Ngoại trưởng Vương Nghị tới 5 nước ASEAN trong đó 

có Lào 

heo truyền thông Lào, họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra ngày 

9/10 vừa trả lời câu hỏi của phóng viên xoay quanh những tính toán, mong đợi 

của Trung Quốc trong chuỗi hoạt động ngoại giao tấp nập của Bộ trưởng Ngoại 

giao Vương Nghị liên quan đến 7 nước ASEAN trong những ngày giữa tháng 

10 tới đây. 

Bà Hoa Xuân Oánh – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu cho biết 

các quốc gia ASEAN đều là bạn bè hữu hảo của Trung Quốc, là đối tác hợp tác quan 

trọng cùng xây dựng “Vành đai, Con đường”. Đối diện với dịch Covid 19, Trung Quốc 

đã kề vai sát cánh với các nước ASEAN, cùng chung hoạn nạn, hiện là những nước đi 

đầu thế giới trong phòng chống và phục hồi sau dịch bệnh. 8 tháng đầu năm nay, thặng 

dư thương mại của ASEAN với Trung Quốc tăng 3,8%, đánh dấu việc ASEAN lần 

đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, thực hiện bước đột 

phá lịch sử lần đầu tiên hai bên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Đúng 

như những gì truyền thông trung quốc đặt vấn đề, hoạt động ngoại giao của Bộ trưởng 

Ngoại giao Vương Nghị lần này liên quan đến 7 nước ASEAN, đã thể hiện đầy đủ 

nguyện vọng chân thành và quyết tâm kiên định của Trung Quốc trong thúc đẩy hợp 

tác Trung Quốc – ASEAN, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị với các nước ASEAN. 

Ủy viên Quốc vụ viện, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị hy vọng Bộ trưởng 

Ngoại giao các nước ASEAN nhìn vào xu hướng mới dịch Covid sẽ còn kéo dài, bình 

thường hóa công tác kiểm soát dịch, từ đó tích cực thúc đẩy qua lại và hợp tác hậu dịch 

bệnh, giúp cho phục hồi kinh tế và phát triển xã hội của mỗi quốc gia, chuyển hóa 

“nguy cơ” dịch bệnh thành “thời cơ”, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – ASEAN bước 

lên tầm cao mới. Trung Quốc hy vọng và tin tưởng, cùng là thành viên của đại gia đình 

Châu Á, các nước ASEAN sẽ tiếp tục chung một con đường với Trung Quốc, kiên 

định giữ gìn chủ nghĩa đa phương và chính nghĩa công bằng quốc tế, thúc đẩy hòa bình 

ổn định khu vực, khiến đây trở thành ốc đảo của hòa bình, cao nguyên của phát triển, 

đem tới tính ổn định to lớn hơn, năng lượng dồi dào hơn cho sự phát triển của khu vực 

và thế giới. 

Trước đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông tin cho biết, nhận lời 

mời của Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao 

Malaysia Hishammuddin Hussein, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái 

Lan Don Pramudwinai, và Bộ trưởng Ngoại Giao Lào, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị sẽ có chuyến thăm chính thức đến 

các nước Campuchia, Malaysia, Lào, Thái Lan từ ngày 11 – 15/10/2020, đồng thời có 

chuyến thăm không chính thức đến Singapore. Chuyến thăm của ông Vương Nghị 

được thực hiện ngay sau khi ông đón tiếp hai hoạt động ngoại giao khác từ các nước 
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ASEAN, đó là chuyến thăm của Đặc phái viên Tổng thống Indonesia và Bộ trưởng 

Ngoại giao Philippines thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày 9 – 10/10/2020. 

Trong khi đó, truyền thông cộng đồng người Trung Quốc tại Lào thể hiện sự chờ đợi, 

hy vọng chuyến thăm của ông Vương Nghị có thể giúp thúc đẩy hai nước Trung Lào 

đi đến ký kết biện pháp thủ tục nhanh “làn xanh” trong giải quyết xuất nhập cảnh và 

xuất nhập khẩu hàng hóa (fast track), điều đã được Lào nhắc đến trong Thông báo số 

1049/VPPTTg về việc tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng ngừa, giám sát, ngăn chặn 

và giải quyết dịch bệnh Covid-19 từ ngày 1 đến 31/10 của Văn phòng Phủ Thủ tướng 

Lào ra ngày 30/9/2020. Tương tự như điều đã được thực hiện giữa Lào với Nhật Bản, 

khi hai nước đã ký kết hiệp định triển khai “làn xanh” trong chuyến thăm Lào của Bộ 

trưởng Ngoại giao Nhật Bản hồi tháng 8 vừa qua.  

Việt Nam tăng cường nhập khẩu điện từ Lào 

heo báo chí Lào dẫn lại thông tin từ truyền thông Việt Nam mới đây về kế 

hoạch tăng cường nhập khẩu điện của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu năng 

lượng ngày càng tăng. 

Theo Saigon Times, từ nay đến 2030, Việt Nam có thể mua 14GW điện từ 

Lào, 3.8GW điện từ Trung Quốc và 4GW từ Campuchia. 

Hiện nay, Việt Nam đang mua 572MW của Lào và hơn 450MW của Trung Quốc, theo 

báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, con số này chiếm gần 2% tổng sản lượng điện. 

Tuy nhiên, thông tin từ Vụ Kế hoạch và Hợp tác của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cho 

biết nội dung MOU giữa Việt Nam và Lào được ký kết gần đây là kế hoạch tăng cường 

nhập khẩu điện lên chỉ khoảng 5GW., trong đó, bao gồm 3.000 MW trong giai đoạn 

2021-2025 và lên 5.000 MW cho tới năm 2030. 

Nguồn tin từ Vụ Kế hoạch và Hợp tác cho biết chưa có thông tin nào về thỏa thuận 

tăng cường nhập khẩu điện của Lào lên tới 14GW sang Việt Nam. 

Cũng theo Saigon Times, dẫn thông tin từ Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, Việt 

Nam sẽ tăng cường nhập khẩu điện từ nay đến năm 2030, điện chủ yếu được nhập 

khẩu cho khu vực Bắc Trung Bộ, miền Trung và Tây Nguyên, do dự báo các khu vực 

này sẽ thiếu điện sau năm 2025, khiến Chính phủ Việt Nam phải bổ sung nguồn cung 

cấp điện từ miền Nam và từ các nước khác. 

Một trong các nguyên nhân gây ra thiếu điện ở Việt Nam là do thiếu nước, khiến việc 

sản xuất điện gặp khó khăn. 

Việt Nam hiện đã đạt được thỏa thuận mua điện với Lào, trong đó có các nhà máy ở 

miền bắc. Sắp tới, Việt Nam cũng sẽ tiến hành kết nối đường dây truyền tải với các 

nhà máy điện này tại Lào. 
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Việt Nam hiện cũng đã xây dựng lưới điện 500kV tại khu vực Bắc Trung bộ, giáp ranh 

với các huyện Huameuang và Xamneua thuộc tỉnh Huaphan, nhằm nhập khẩu điện từ 

các nhà máy thủy điện ở Lào. 

Ngoài Việt Nam, Lào cũng đang có thỏa thuận bán điện cho Thái Lan, Campuchia, 

Myanmar và Thái Lan. 

Giai đoạn 2016-2020, Lào xuất khẩu 129.605 triệu kWh điện, trị giá 7.2 tỷ USD, tăng 

164% so với cùng giai đoạn trước. 

Lào-Nga kỷ niệm quan hệ hợp tác 60 năm 

heo báo chí Lào, Lào và Liên bang Nga đánh giá mối quan hệ hữu nghị bền 

vững và ngày càng phát triển giữa hai nước xuất phát từ sự tin cậy và hiểu biết 

lẫn nhau. 

Ngày 6/10 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao Lào-LB Nga với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Lào 

Saleumxay Kommasith và Đại sứ LB Nga tại Lào Vladimir Kalinin. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết "Nga là một trong số ít quốc 

gia mà Lào có quan hệ truyền thống lâu đời. Cách đây sáu thập kỷ, vào ngày 7/10/1960, 

Lào và Nga đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao song phương trên cơ sở tin cậy 

là hiểu biết lẫn nhau". 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cũng phát biểu nêu bật đóng góp to 

lớn của Nga đối với Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước, 

nhất là thời điểm Lào phục hồi sau giai đoạn chiến tranh, điều này đã trở thành một 

phần quan trọng trong mối quan hệ hợp tác song phương. 

Ngoài ra, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, với hàng nghìn suất học bổng từ giai đoạn 

Liên xô cũ cho sinh viên Lào cũng được ghi nhận là một trong những điểm nổi bật 

trong quan hệ hai nước, khi nguồn nhân lực này đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển 

đất nước, quốc phòng, thương mại của Lào. 

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai nước là "rất 

vững mạnh và toàn diện" trên cơ sở đối tác chiến lược, từ lĩnh vực quốc phòng cho 

đến văn hóa, giáo dục và thương mại. 

"Với tư cách là thành viên của cộng đồng quốc tế, Lào và Nga đã cùng thúc đẩy hòa 

bình, ổn định và hợp tác phát triển", Bộ trưởng Saleumxay nhấn mạnh về quy mô hợp 

tác giữa hai nước trên phương diện khu vực và quốc tế. 

Trong vài năm trở lại đây, hợp tác Lào-Nga phát triển ổn định, đầu tư của Nga vào Lào 

liên tục tăng, tập trung vào lĩnh vực điện lực, khai khoáng và viễn thông. 

Năm 2017, hai nước cũng tuyên bố áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân 

mỗi bên, mở đường cho việc tăng cường giao lưu văn hóa và du lịch. 
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Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ LB Nga tại Lào Vladimir Kalinin bày tỏ đánh giá cao sự 

tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, cho biết Nga đã hỗ trợ tích cực cho Lào 

kể từ giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc những thập niên 60-70. 

Kể từ năm 1975 trở đi, nhiều dự án hợp tác song phương đã được triển khai trong lĩnh 

vực hạ tầng giao thông, xã hội, y tế và giáo dục. Đến nay, trên cơ sở đối tác chiến lược, 

hợp tác Nga-Lào tiếp tục được mở rộng và tăng cường trong lĩnh vực hương mại, kinh 

tế, khoa học, giáo dục, nhân đạo... gần nhất, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir 

Putin và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á hồi 

tháng 11/2018 được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên. 

Đại sứ Nga tại Lào cũng nhấn mạnh “hiểu biết lẫn nhau về nhận thức các vấn đề quốc 

tế là cơ sở vững chắc cho sự phối hợp hiệu quả các nỗ lực của Nga-Lào trong khuôn 

khổ hợp tác đa phương như Liên hợp quốc, đối tác đối thoại Nga-ASEAN và Diễn đàn 

Khu vực ASEAN về An ninh”. 

Lào, Nga thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào và Nga đang tiếp tục tăng cường hợp tác trong 

lĩnh vực quân sự, đặc biệt là đào tạo kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực. 

Tuần qua, Bộ Quốc phòng Lào và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Lào đã tổ 

chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Lào 

(7/10/1960 - 7/10/2020) với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng 

Chansamone Chanyalath và Đại sứ Nga tại Lào, ông Vladimir A. Kalinin. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Chansamone Chanyalath đã tái khẳng định hợp tác lâu 

dài giữa hai nước ngày càng đạt nhiều thành quả và thực chất hơn, trong đó, hợp tác 

giữa Lào và Nga, đặc biệt là giữa bộ quốc phòng hai nước cũng liên tục phát triển, Bộ 

Quốc phòng Liên bang Nga đã cung cấp phương tiện, tư vấn kỹ thuật và đào tạo nguồn 

nhân lực cho Quân đội nhân dân Lào. 

Hồi tháng 10/2018, Nga đã cử đoàn chuyên gia sang hỗ trợ Lào rà phá bom mìn chưa 

nổ tại huyện Khamkeuth, tỉnh Borikhamxay và tỉnh Xieng Khuang. 

Năm 2019, Lào và Nga đã tổ chức tập trận chung tại huyện Phoukoud, tỉnh Xieng 

Khuang và năm nay, đội tuyển quân đội nhân dân Lào cũng đã tham gia Hội thao quân 

sự quốc tế diễn ra tại Nga và đạt thành tích tốt. 

Ngoài ra, Chính phủ Lào đã phê duyệt dự án xây dựng hai tượng đài tại thủ đô và tỉnh 

Xieng Khuang để tưởng nhớ binh sĩ Nga đã hy sinh trong quá trình hỗ trợ cách mạng 

Lào. 

Năm ngoái, Chính phủ Lào cũng đã bàn giao 30 xe tăng T-34 theo chương trình hợp 

tác kỹ thuật quân sự song phương để sử dụng trong các lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 

tại các thành phố của Nga, trưng bày tại các triển lãm và tham gia các bộ phim về 

Chiến tranh Vệ quốc của Nga. 
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Hàn Quốc viện trợ Lào thực hiện dự án bảo vệ phụ nữ 

heo báo chí Lào, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa xác lập 

hợp tác đầu tiên với Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào thông qua khoản tài trợ không 

hoàn lại trị giá 7 triệu USD để thực hiện dự án về giới nhằm hỗ trợ phòng ngừa 

và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ở Lào. 

Tuần qua, cơ quan đại diện KOICA tại Lào và Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đã ký Biên 

bản thỏa thuận về hỗ trợ Dự án Phòng ngừa và Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ và lồng 

ghép lĩnh vực bảo vệ giới vào Kế hoạch Phát triển Quốc gia ở Lào giai đoạn 2020-

2024 giữa Đại diện thường trú của Văn phòng KOICA tại Lào, bà Jeonghee Im và 

Chánh văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào, bà Vilayvanh Dilaphanh. Buổi ký kết có 

sự chứng kiến của Đại sứ Hàn Quốc tại Lào Shin Sung-Soon, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Lào, bà Inlavanh Keobounphanh, cùng với đại diện của UNDP, UNFPA và 

các bộ ngành liên quan. 

Theo KOICA, mục đích dự án nhằm góp phần tăng cường năng lực thể chất và con 

người để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Theo 

đó, Dự án sẽ thành lập Trung tâm Tư vấn về Phòng ngừa và Xóa bỏ Bạo lực đối với 

Phụ nữ, phát triển mô hình hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân của bạo lực giới. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Hàn Quốc Shin Sung-soon cho biết “Chính phủ Lào 

nhận thấy tầm quan trọng của việc phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh 

tế và xã hội dựa trên cơ sở bình đẳng giới. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn phải chịu cảnh 

bạo lực gia đình, đây là một trở ngại cho các hoạt động kinh tế xã hội của phụ nữ Lào 

”. Dự án này sẽ giúp thiết lập một hệ thống có thể ứng phó hiệu quả hơn với vấn đề 

bạo lực đối với phụ nữ ở Lào, đặc biệt là trong bối cảnh phụ nữ Lào dễ bị ảnh hưởng 

bạo lực hơn do tác động tiêu cực từ sự bùng phát Covid-19. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào, bà Inlavanh Keobounphanh đã gửi lời cảm ơn đến 

chính phủ Hàn Quốc vì sự hỗ trợ lần này trong việc cải thiện quyền lợi và đời sống 

của phụ nữ Lào, đặc biệt là giải quyết vấn đề khẩn cấp như bạo lực giới mà phụ nữ là 

nạn nhân. 
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Sacombank Lào và Unitel hợp tác kết nối thanh toán 

điện tử 

heo truyền thông Lào, chiều 9/10, tại trụ sở chính của Star Telecom (Unitel) ở 

thủ đô Vientiane đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác kết nối hệ thống thanh toán 

giữa Ngân hàng Sacombank Lào và Công ty Star Fintech, đơn vị sở hữu dịch 

vụ ví điện tử u-money. 

Lễ ký kết diễn ra giữa Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank Lào, ông Phan 

Thanh Tuấn  và Phó giám đốc Công ty Star Fintech, ông Trần Minh Đức dưới sự chứng 

kiến của ông Soulysack Thamnouvong - Vụ trưởng Vụ quản lý hệ thống thanh toán 

Ngân hàng CHDCND Lào, ông Phạm Quang Phú – Tổng Giám đốc Sacombank Lào, 

ông Lưu Mạnh Hà - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Star Telecom kiêm Giám đốc 

Công ty TNHH Star Fintech và các lãnh đạo khối phòng ban của Sacombank Lào, 

công ty Star Fintech, công ty Star Telecom. 

Việc ký kết hợp tác giữa 2 bên nhằm mở rộng kết nối dịch vụ thanh toán giúp người 

dân ở mọi miền đất nước Lào có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng một cách 

an toàn, thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn. Khách hàng có tài khoản ví điện tử u-money 

có thể chuyển khoản trực tiếp sang tài khoản ngân hàng, rút tiền tại các cây ATM , 

thanh toán các dịch vụ khác và ngược lại, khách hàng có tài khoản ngân hàng 

Sacombank Lào cũng có thể chuyển tiền sang tài khoản u-money để chuyển tiền – rút 

tiền mặt , thanh toán cước viễn thông Unitel, tiền điện, tiền nước một cách dễ dàng, 

nhanh chóng, an toàn. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Tuấn cho biết: "Với định hướng chiến lược là 

Ngân hàng bán lẻ, hiện đại, đa năng và tầm nhìn trở thành "Ngân hàng SMEs (doanh 

nghiệp vừa và nhỏ) tốt nhất tại Lào", Sacombank Lào đã, đang và sẽ tiếp tục không 

ngừng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ đem lại nhiều tiện ích, nâng tầm trải nghiệm 

và đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của khách hàng thông qua những giải pháp 

tài chính hiệu quả, an toàn, hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt áp lực và nâng cao sức cạnh 

tranh, đồng thời góp phần thể hiện khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế 

trong thời kỳ hội nhập". 

Việc hợp tác thanh toán giữa Sacombank Lào và Star Fintech với hơn 10.000 điểm 

giao dịch sẽ làm đa dạng hóa các tiện ích, mở ra kênh thanh toán mới tiện dụng, an 

toàn, nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng của mỗi bên, bao gồm giải pháp, dịch 

vụ thanh toán tài chính-ngân hàng như tiền gửi-tiền vay online, chuyển tiền trực tuyến, 

thanh toán dịch vụ học tập, du lịch mà không cần giao dịch tại ngân hàng... nhằm 

hướng đến môi trường thanh toán điện tử xanh và thuận tiện cho khách hàng. 

Hợp tác lần này giữa hai bên dự kiến sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người dân Lào, đặc 

biệt là tại khu vực vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận được dịch vụ tài chính-ngân hàng, 

góp phần đẩy mạnh kết nối giao thương và góp phần vào việc phát triển bền vững của 

nền kinh tế Lào. 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 99 

 

 

 

 Unitel giới thiệu hệ thống điện tử quản lý nhà hàng 

heo báo chí Lào, Unitel vừa giới thiệu hệ thống quản lý nhà hàng và cửa hiệu 

thông qua thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng. 

Theo đó, hệ thống do Unitel phát triển và cung cấp có tên gọi "Cuk Cuk", nhằm 

hỗ trợ quản lý tốt nhà hàng, cửa hiệu một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. 

Ngoài việc tối ưu hóa việc lựa chọn thực đơn, chương trình cũng giúp người quản lý 

giám sát hoạt động của nhà hàng, kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm và hạn chế sai sót 

khi đặt món ăn. 

Một chủ nhà hàng đang sử dụng dịch vụ "Cuk Cuk", phát biểu trong một hội thảo mới 

đây do Unitel tổ chức, đã cho biết trải nghiệm về cách hệ thống vận hành là rất tốt, 

người quản lý có thể nắm được thông tin về các khía cạnh hoạt động khác nhau của 

nhà hàng, đặc biệt là số lượng khách, dịch vụ được đặt và số lượng nguyên liệu chế 

biến. 

"Cuk Cuk" là hệ thống quan trọng và cần thiết đối với người không có nhiều thời gian 

để quản lý nhà hàng của mình do tính chất dễ sử dụng, kiểm soát tốt dòng tài chính và 

nâng cao hiệu quả nhân viên. 

Unitel cũng cho biết "Cuk Cuk" là dịch vụ chuyên nghiệp và hiện đại, tăng hiệu quả 

và tốc độ đặt món cũng như thanh toán cho mỗi nhà hàng. 

Ngoài ra, Unitel cũng giới thiệu dịch vụ SMS BRAND NAME có chức năng gửi tin 

nhắn SMS về các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút nhiều khách hàng 

đến nhà hàng. Dịch vụ còn bao gồm chế độ gửi tin tự động chúc mừng sinh nhật, cảm 

ơn khách hàng, thông báo cảnh báo và khẩn cấp; dịch vụ WIFI Marketing để quản lý 

lượng truy cập internet công cộng tại các nhà hàng. 

Unitel cũng đang cung cấp dịch vụ camera mạch kín (CCTV) có tính bảo mật cao, có 

khả năng kết nối với các phần mềm phổ biến, bao gồm ừng dụng di động, máy tính, 

Android Box. 
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  Tập đoàn Phongsubthavy mua lại 24% cổ phần của 

công ty sản xuất điện lực Lào 

heo truyền thông Lào, Văn phòng Ủy ban chứng khoán Lào (LSCO) vừa thông 

qua việc mua lại 24% cổ phần của Công ty sản xuất điện lực Lào (EDL-Gen) 

bởi Tập đoàn xây dựng Phongsubthavy. 

EDL-Gen là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Điện lực Nhà nước Lào (EDL), thông tin 

về việc Phongsubthavy mua lại 24% cổ phần được công bố trong một thông cáo mới 

đây. 

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của EDL-Gen cho thấy doanh nghiệp này 

đang sở hữu 14 nhà máy thủy điện trên cả nước, đạt sản lượng 881.6 GWh, thấp hơn 

mục tiêu đề ra ban đầu là 1.026 GWh, tức tương đương 85.88%. 

Báo cáo tài chính cho thấy EDL-Gen chủ yếu bán điện cho EDL, với doanh thu tổng 

cộng đạt 463,983 tỷ Kip, tương đương 11.86% kế hoạch. 

Trong khi đó, doanh nghiệp đã chi tiêu tới 690,988 tỷ Kip, tương đương 148.93% tổng 

doanh thu, và ghi nhận khoản lỗ 167,904 tỷ Kip sau nửa đầu năm 2020, ngoài ra, lợi 

nhuận từ cổ phần liên doanh liên kết của EDL đạt 152,374 tỷ Kip. 

Do tổng lợi nhuận ròng của EDL-Gen trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 15,53 tỷ 

Kip, công ty đã không tiến hành hoạt động chia cổ tức. Nguyên nhân được cho là do 

khí hậu không thuận lợi, dẫn đến hiệu quả sản xuất điện không đạt như mục tiêu. 

Ngoài ra, hoạt động của các nhà máy điện độc lập (IPP) mà EDL-Gen nắm giữ cổ phẩn 

cũng không đạt được mục tiêu đề ra về sản lượng. 

Được thành lập vào tháng 12/2010, EDL-Gen tham gia sàn chứng khoán Lào (LSX) 

với tổng giá trị vốn góp ban đầu là 2.605 tỷ Kip, hoạt động chính trong lĩnh vực phát 

điện. 

EDL-Gen sau đó đã mua lại 7 nhà máy thủy điện từ EDL, bao gồm Nam Ngum 1, Nam 

Leuk, Nam Mang 3, Nam Song, Xeset 1 và 2, và Selabam. 
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Tin vắn: 

 Bokeo xây dựng cảng sông quốc tế 50 triệu USD 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào liên kết với một doanh nghiệp để tiến hành 

đầu tư thực hiện dự án phát triển cảng sông và dịch vụ tại khu vực bản Mom, 

huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo với 14 hoạt động chính. 

Theo đó, dự án cảng sông quốc tế bản Mom có thời gian xây dựng 9 năm, được chia 

thành 3 giai đoạn, với tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 50 triệu USD, do Chính 

phủ Lào và Công ty Osiano Trading thực hiện. 

Các hoạt động chính của dự án bao gồm phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng cảng 

quốc tế, khu mậu dịch tự do và hạ tầng phụ trợ, khu vực bãi đỗ, kho chứa hàng hóa 

trong nhà và ngoài trời, khu công nghiệp chế biến, trung tâm thương mại, nhà hàng, 

khu nghỉ dưỡng, khách sạn, khu nhà ở dân sinh, trường đào tạo nghề, công viên công 

cộng, trung tâm CNTT và điện tử hóa cùng kho chứa xăng dầu. Bokeo là tỉnh miền 

bắc Lào, có mức tăng trưởng GDP khá cao, trung bình 7.4%/năm trong giai đoạn 5 

năm vừa qua, đạt giá trị thu nhập bình quân đầu người 1.900 USD/năm. 

Bokeo còn 3 huyện nghèo, gồm 78 bản, chiếm 30%, tổng số bản trên toàn tỉnh. 

Doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác triển khai dự án 

điện gió 512MW tại Pakse, Champasak 

heo báo chí Lào, truyền thông Trung Quốc, ngày 30/9 vừa qua tại hội trường 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU dự án 

nhà máy điện gió 512 MW đặt tại Pakse, tỉnh Champasack. Thứ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư bà Khamchan Vongsengboun và Thứ trưởng Bộ Năng 

lượng và Mỏ ông Sinava Souphanouvong đại diện Chính phủ Lào ký kết biên bản hợp 

tác nói trên với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu phát triển nông nghiệp Jiali Lào và 

Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng thông minh Mingyang Trung Quốc (Mingyang 

Smart Energy). 

Dự án có trị giá 700 triệu USD, xây dựng 128 tua bin gió, mỗi tua bin công suất 4MW, 

tổng công suất 512 MW, có thể hoạt động 2.500 giờ mỗi năm, sản lượng điện hàng 

năm là 1,3 triệu KWh. Dự án Điện gió Pakse do hai công ty Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu phát triển nông nghiệp Jiali Lào và Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng thông 

minh Mingyang Trung Quốc (Mingyang Smart Energy) hợp tác thực hiện nói trên có 

vị trí nằm ở phía tây cao nguyên Boleven trong địa phận thành phố Pakse, lợi dụng 

sức gió xảy ra do chênh lệch độ cao giữa trung du và cao nguyên để phát điện. 

Thông tin từ doanh nghiệp triển khai dự án cho biết, dự án đã trải qua giai đoạn hơn 3 

năm thăm dò khảo sát, những dữ liệu thu thập được cho tiềm năng dự án là rất lớn. 

Nhà đầu tư rất tin tưởng đầu tư lắp đặt tại cao nguyên Boloven khu vực nằm trong địa 

phận thành phố Pakse, tỉnh Champasack các cột điện gió công suất lớn, kỹ thuật hiện 

đại, đảm bảo tính hiệu quả sản xuất điện của dự án. 
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  Lào-Singapore thảo luận về an ninh mạng 

heo báo chí Lào, ngày 5/10, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông đã tổ 

chức cuộc họp trực tuyến song phương do ông Bounsalemxai Khennavong, 

Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông và Truyền thông và ông S. Iswaran, Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore chủ trì. 

Mục đích của cuộc họp nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh mạng trong khu vực 

ASEAN và các chủ đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp tuần lễ An ninh mạng của 

Singapore (SICW), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng (AMCC) do 

Singapore là nước chủ nhà, sẽ được tổ chức vào ngày 6-9/10 này. Đồng thời, hai bên 

còn tiến hành trao đổi bài học kinh nghiệm về chiến lược và việc phát triển an ninh 

mạng của CHDCND Lào. 

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi về hai vấn đề chính như: việc thiết lập các quy tắc cơ 

bản về không gian mạng (kế hoạch tuân thủ thước đo về không gian mạng) và các 

chiến lược an ninh và phát triển an ninh mạng được coi là nhiệm vụ quan trọng trong 

thời đại hiện nay và liên quan đến nhiều lĩnh vực. Đồng thời, hai bên cũng nhất trí tiếp 

tục hợp tác, chia sẻ bài học kinh nghiệm trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp và 

quy định của mỗi nước cũng như vượt qua những thách thức chung, đặc biệt là trong 

thời kỳ đại dịch Covid – 19 này. 

Sinh viên Lào tiếp tục nhận học bổng du học Nhật Bản 

heo báo chí Lào, 18 sinh viên Lào đã vượt qua các kỳ thi và phỏng vấn có tính 

cạnh tranh cao để đến Nhật Bản học tập vào năm 2020, do chính phủ Nhật 

Bản tài trợ theo chương trình MEXT, nơi họ sẽ được theo học tại mỗi cơ sở 

giáo dục tại Nhật Bản. 

Sau 6 tháng trì hoãn, do các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid- 

19  tất cả 18 sinh viên sẽ tham gia cùng với hơn 1.000 sinh viên Lào, bao gồm cả những 

người đang theo học và những người đã có cơ hội học tập tại Nhật Bản theo các chương 

trình MEXT, JDS và YLP do Chính phủ Nhật Bản tại trợ trong hơn 30 năm qua. 

Phát biểu tại lễ công bố các suất học bổng, Đại sứ Nhật Bản tại CHDCND Lào, ông 

Takewaka Kezho, đã chúc mừng các em được nhận học bổng lần này, ông nhấn mạnh 

rằng: hy vọng cơ hội giáo dục tại Nhật Bản sẽ mang đến cho các em sinh viên một 

tương lai tươi sáng, có được kiến thức và kỹ năng từ các nền giáo dục cao tại Nhật 

Bản, nó chắc chắn sẽ mở ra cho họ những góc nhìn mới và hy vọng họ sẽ góp phần là 

cầu nối giữa hai quốc gia trong thời gian tới. 
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Doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu khả thi dự án 

khai thác mỏ vàng tại tỉnh Xaysomboun 

heo báo chí Lào, Chính quyền tỉnh Xaysomboun, miền bắc Lào vừa cho phép 

Công ty Lao Yunnan Kuang Ye tiến hành hoạt động khảo sát và nghiên cứu 

khả thi dự án thăm dò và khai thác quặng vàng, đồng và khoáng chất đi kèm 

trên diện tích 74.12km2, thuộc địa bàn bản Phoukatha, huyện Hom. 

Thời gian triển khai nội dung của biên bản ghi nhớ (MOU) kéo dài 24 tháng, trong đó 

bao gồm các hoạt động thăm dò, nghiên cứu, khảo sát khả thi và lập luận chứng kinh 

tế-kỹ thuật cũng như báo cáo tác động môi trường của dự án. 

Cũng như các doanh nghiệp khác, thời gian nghiên cứu khả thi dự án, công ty phải 

thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan cho chính quyền, bao gồm Quỹ xã hội tỉnh, 

Quỹ phát triển địa phương, Quỹ tập huấn nghiệp vụ, phí theo dõi dự án và phí bảo vệ 

môi trường, trị giá khoảng 40.000 USD/năm. 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ diễn ra hồi đầu tháng này, giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Xaysomboun và Công ty, cùng đại diện các ban ngành chức năng có liên quan.  

Khánh thành Bảo tàng Quốc gia Lào 

heo báo chí Lào, Bảo tàng Quốc gia Lào chính thức mở cửa cho người dân 

cũng như du khách kể từ ngày 6/10 sau buổi lễ được tổ chức tại thủ đô 

Vientiane, do Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Kikeo 

Khaykhamphipthoune chủ trì, cắt băng khánh thành. 

Theo đó, bảo tàng Quốc gia Lào hiện là nơi lưu giữ hơn 850 hiện vật liên quan đến 

lịch sử Lào bao gồm di chỉ xương cốt người cổ đại, công cụ đá, xác động vật, đồ gốm, 

đồ đồng, tượng Phật bằng đá, bản đồ, nhạc cụ khèn và các vật dụng phản ánh đậm nét 

lối sống của cộng đồng các dân tộc Lào. Bảo tàng sẽ là một trung tâm văn hóa gìn giữ, 

phát huy và thúc đẩy các giá trị di sản, lịch sử và thành tựu phát triển lâu đời trong 

suốt chiều dài lịch sử Lào. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc bảo tàng, bà Vanpheng Keopanya cho biết Bảo tàng 

Quốc gia Lào nằm ở bản Sivilay, gần Bảo tàng Kaysone Phomvihane ở quận Xaythany. 
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Tỉnh Phongsaly tăng trưởng kinh tế 6.6% 

heo báo chí Lào, ngày 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phongsaly lần thứ 

XI chính thức khai mạc với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 

Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath, cùng đại diện Văn 

phòng Trung ương Đảng và 286 đại biểu đại diện cho thể đảng viên tỉnh 

Phongsaly. Ông Khamphoy Vannasan, quyền Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Phongsaly phát 

biểu khai mạc hội nghị, đồng thời trình bày báo cáo 5 năm về tình hình chính trị, kinh 

tế, văn hóa, xã hội trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, khai thác, tăng 

cường tiềm lực và lực lượng tổng hợp vào trong công cuộc bảo vệ và phát triển theo 

đường lối đổi mới của Đảng. 

Theo báo cáo, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hộ gia đình tại Phongsaly đã được khuyến 

khích phát triển theo hướng khai thác tiềm năng sẵn có và đạt nhiều thành tựu đáng 

kể, trong đó ứng dụng các kỹ thuật mới trong trồng trọt - chăn nuôi, phát triển diện 

tích mía đường, trồng chè cổ thụ (400 năm tuổi), sản phẩm rau hữu cơ, các loại cây 

công nghiệp và cây ăn quả, thúc đẩy gia tăng sản xuất hàng hóa nông nghiệp để đáp 

ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng tại chỗ và xuất khẩu ngày một nhiều hơn, trên cơ sở 

mỗi địa phương có một sản phẩm thế mạnh (ODOP). Ngoài ra, cơ sở hạ tầng các địa 

phương ở Phongsaly cũng được cải thiện và xây mới, toàn tỉnh đạt 150 thôn bản cơ sở 

quốc phòng vững mạnh, có 12.757 gia đình, 40 thôn bản đảm bảo an ninh trật tự, có 

4.896 hộ gia đình đảm bảo ổn định chính trị trong thời kỳ mới, lĩnh vực phát triển kinh 

tế tập trung vào các hành lang giao thông 11, 4, 5 và 22, đồng thời tỉnh tiếp tục chú 

trọng triển khai các chính sách xóa đói giảm nghèo, kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 

6,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 988 USD, tăng 190 USD so 

với năm 2015. Tỉnh Phongsaly hiện vẫn còn 329 thôn bản trong tình trạng đói nghèo, 

chiếm 63,03%, còn 9.870 hộ nghèo, chiếm 27,02%.  

Mỹ viện trợ Lào tu bổ chùa cổ 500 tuổi tại Luang 

Prabang 

heo VTM, ngày 6/10, tại thành phố Luang Prabang, Đại sứ Mỹ Peter 

Haymond đã tiến hành bàn giao dự án tu bổ chùa cổ Visoun cho chính quyền 

và nhân dân tỉnh Luang Prabang. Theo đó, chùa Visoun được trùng tu, tôn tạo 

theo khuôn khổ nguồn tài trợ trị giá 347.000 USD từ quỹ bảo tồn văn hóa của 

Đại sứ Mỹ. Chùa Visoun được xây dựng vào thế kỷ 16 dưới thời vua Chao Wisunarat, 

đây là trung tâm nghiên cứu và thờ Phật giáo cổ nhất tại cố đô Luang Prabang với tuổi 

đời hơn 500 năm. Quỹ Đại sứ Mỹ đã hỗ trợ tài chính trong 3 hạng mục tu bổ chùa 

Visoun, bao gồm chính điện và tháp That Makmo. Kể từ năm 2001, chính phủ Mỹ đã 

dành hơn 1 triệu USD để bảo tồn di sản văn hóa ở Lào thông qua Quỹ Đại sứ về Bảo 

tồn Văn hóa. Trong đó, nguồn vốn đã hỗ trợ cho tổng cộng 20 dự án, từ trùng tu các 

chùa thiêng, bảo tồn các di chỉ và hiện vật khảo cổ học, tư liệu về truyền thống văn 

hóa và bảo tàng. Dự án lớn nhất cho đến nay là trùng tu chùa Wat Xieng Thong ở 

Luang Prabang, được tiến hành trong ba năm với tổng trị giá hơn 650.000 USD. 
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Lào chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 của Nga 

heo báo chí Lào, hôm 2/10 vừa qua, liên Bộ Khoa học và Công nghệ-Y tế Lào 

tổ chức hội nghị từ xa với nhà phát triển vaccine Sputnik V của LB Nga để 

thảo luận về tính khả thi của việc ứng dụng vaccine trong thử nghiệm phòng 

ngừa Covid-19 tại Lào. Chủ trì hội nghị phía Lào có Bộ trưởng Khoa học và 

Công nghệ Boviengkham Vongdara và Bộ trưởng Y tế Bounkong Syhavong. 

Tại hội nghị, các bên đã trao đổi về khả năng hợp tác nhập khẩu, điều chế và thử 

nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik V tại Lào ở giai đoạn thứ 3, với quy mô cộng đồng. 

Qua trao đổi, hai bên thống nhất chung về quan điểm xây dựng hợp tác và chỉ đạo các 

ban ngành có liên quan tiến hành lập dự thảo về một thỏa thuận sẽ được ký kết trong 

thời gian sắp tới. 

Theo đó, Công ty dược phẩm nhà nước số 3 và Atlantic Pharma của Lào được chọn là 

đơn vị triển khai các hoạt động liên quan đến ứng dụng và thử nghiệm vaccine ngừa 

Covid-19 của Nga tại Lào. 

Hội chợ thủ công mỹ nghệ Lào tại thủ đô Vientiane 

heo truyền thông Lào, liên hoan triển lãm đồ thủ công truyền thống Lào 2020 

với hơn 200 đơn vị doanh nghiệp từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự 

vừa khai mạc hôm qua 10/10. 

Sự kiện diễn ra tại trung tâm thương mại Lao-ITECC ở thủ đô Vientiane do Hiệp hội 

thủ công Lào tổ chức dưới sự tài trợ của Ngân hàng Maruhan Japan, dự kiến sẽ diễn 

ra cho tới hết ngày 18/10 tới. 

Các sản phẩm được mang đến triển lãm hầu hết là đồ thủ công truyền thống như vải 

(váy, áo, quần, khăn quàng cổ), đồ mây tre đan, gồ gốm, gỗ mỹ nghệ, đồ bạc chế tác, 

hàng lưu niệm, hàng ODOP "mỗi huyện một sản phẩm"... 

Thuộc khuôn khổ hội chợ con có cuộc thi ở 5 nội dung cho các sản phẩm chất lượng 

cao được sản xuất thủ công bởi các doanh nghiệp Lào. 

Nhật Bản tặng Lào thiết bị thể thao cho vận động viên 

khuyết tật 

heo báo chí Lào, Chính phủ Nhật Bản vừa cung cấp một số trang thiết bị tập 

luyện thể thao cho vận động viên khuyết tật của Lào, thông qua Ủy ban 

Paralympic quốc gia nhằm hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho việc tham gia Thế 

vận hội cho người khuyết tật sẽ diễn ra vào hè 2021 tại Tokyo. 

T 

T 
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Lễ bàn giao trang thiết bị diễn ra hôm 8/10 vừa qua tại thủ đô Vientiane giữa Đại sứ 

Nhật Bản tại Lào Takewaka Kezo và Phó chủ tịch Ủy ban Paralympic Lào, ông Sithat 

Chanthaboury, cùng sự chứng kiến của Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, bà Sengdeuan 

Lachanhthaboun. 

Đợt trao tặng lần này nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ văn hóa cấp cơ sở của Chính 

phủ và nhân dân Nhật Bản, trị giá 14.000 USD. Ngoài việc phục vụ cho hoạt động tập 

luyện chuẩn bị tham gia Paralympic Tokyo 2021 của đoàn thể thao Lào, các trang thiết 

bị sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận thể thao cho người khuyết tật ít cơ hội tại 

nước này.  

Lào tập trung giải quyết vấn đề mất cân đối giáo viên 

phổ thông 

heo báo chí Lào, trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Cục trưởng Cục Đào tạo 

giáo viên, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, ông Keth Phanlak cho biết hiện nay, 

bộ đang tập trung tiến hành giải quyết vấn đề mất cân đối số lượng giáo viên 

bằng cách phân bổ, tăng cường chức năng giảng dạy của đội ngũ giáo viên 

hiện có, tức mỗi giáo viên sẽ đảm nhiệm giảng dạy thêm các môn học ngoài nghiệp vụ 

mà trường học đang thiếu, trước khi được trải qua khóa đào tạo, tập huấn bổ sung năng 

lực. 

Đối với cấp tiểu học và mầm mon, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng sẽ tiến hành 

phân bổ, điều chuyển giáo viên dư thừa để bù đắp nhu cầu tại các trường còn thiếu 

giáo viên. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực mới mỗi năm sẽ được điều chỉnh phù hợp hơn 

với nhu cầu thực tế của ngành giáo dục, ông Keth cho biết. 

Một số thách thức mà ngành giáo dục Lào hiện đang gặp phải bao gồm việc nhiều cơ 

sở giáo dục mới thành lập thiếu giáo viên, giáo viên không muốn bị điều chuyển, 

trường học ở vùng sâu vùng xa, lượng giáo viên nghỉ việc (vì nhiều lý do) lớn hơn hạn 

ngạch tuyển dụng hàng năm. Điều này dẫn đến nhu cầu sử dụng giáo viên tình nguyện 

gia tăng nhằm duy trì khả năng dạy và học của mỗi cơ sở giáo dục tại Lào. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

          Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ 

biên giới Việt Nam và Lào 

heo Bienphong, ngày 7-10, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào đã 

tổ chức hội đàm phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai nước. 

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Sỷ Phăn Phụt Thạ Vông, 

Cục trưởng Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào đồng chủ trì hội 

đàm. Dự hội đàm có Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, 

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Cục, 

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân 

Lào. 

Phát biểu tại hội đàm, Thiếu tướng Lê Đức Thái và Thiếu tướng Sỷ Phăn Phụt Thạ 

Vông nhấn mạnh, thời gian qua, đại dịch Covid-19 lan rộng, tuy nhiên mối quan hệ 

phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước luôn được giữ vững và đạt được 

nhiều kết quả tích cực. Trong đó, có những điểm nhấn nổi bật như: Hai bên đã tích 

cực, chủ động thực hiện tốt Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về việc giải quyết vấn đề 

người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới của hai quốc gia. Lực 

lượng bảo vệ biên giới hai nước đã phát hiện, xử lý 10 hộ/49 người di cư trái phép; 

tiếp nhận, trao trả 21 vụ/42 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; tích cực tuyên truyền 

vận động nhân dân chấp hành tốt Nghị định thư về đường biên và mốc giới giữa Việt 

Nam và Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên đất liền Việt 

Nam - Lào, các thỏa thuận về biên giới, lãnh thổ và các vấn đề khác mà Chính phủ hai 

nước đã ký kết. 

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Bộ Chỉ 

huy BĐBP các tỉnh của Việt Nam và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh của Lào, các đồn 

Biên phòng Việt Nam và Đại đội bảo vệ biên giới Lào thường xuyên tổ chức gặp gỡ, 

trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra song phương, chủ động phối hợp giải quyết các 

vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị, tin cậy, hiểu biết 

lẫn nhau. Năm học 2019-2020, các học viện, nhà trường của BĐBP Việt Nam đã đào 

tạo, tập huấn giúp Quân đội nhân dân Lào 7 khóa/49 học viên. Hai bên cũng đã phối 

hợp tốt trong nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, BĐBP đã trao tặng, hỗ 

trợ phía Lào vật tư y tế, trang thiết bị phòng dịch trị giá khoảng 4,3 tỉ đồng. 

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu Quân 

đội nhân dân Lào số tiền 10 nghìn USD và trang thiết bị y tế trị giá 300 triệu đồng để 

hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

  

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 99 

 

 

 

Lào xem xét mở lại tour du lịch quốc tế 

heo NDĐT, Do ảnh hưởng của Covid-19, dự kiến khách du lịch quốc tế đến Lào 

năm nay không bằng 30% so năm 2019. Cho phép đón các tour du lịch quốc tế 

là một trong những biện pháp mới nhất mà Chính phủ Lào đang xem xét nhằm 

tăng thu ngân sách. Một trong những chính sách nổi bật để thu hút khách du lịch là 

Chính phủ Lào vừa đồng ý về nguyên tắc là cho mở lại các tour du lịch quốc tế mà du 

khách xuất phát từ các quốc gia không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. 

Đây là điểm mới trong việc thu hút du khách quốc tế quay trở lại bởi lượng du khách 

nội địa của Lào cũng tăng không nhiều sau mấy tháng đẩy mạnh quảng bá chính sách 

“Lào du lịch Lào” sau Covid-19. Ngoài ra, các lễ hội truyền thống của Lào cũng dần 

được phép tổ chức trở lại, điều này cũng là một trong những điểm nhấn trong chính 

sách mới, bởi theo thống kê, lượng du khách nước ngoài vào các dịp lễ hội đều chiếm 

tỷ lệ rất cao so với giai đoạn không có lễ hội.  

Trong sáu tháng đầu năm nay, Lào đã đón 886.447 lượt khách du lịch nước ngoài, 

giảm 60% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do những biện pháp phòng chống Covid-

19 áp dụng tối thiểu là đến cuối tháng 10, đặc biệt là diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại 

các thị trường du lịch lớn vẫn phức tạp, vì vậy, dự kiến năm nay, Lào chỉ có thể đón 

khoảng một triệu du khách nước ngoài nếu không có những chính sách mang tính đột 

phá để thu hút khách du lịch nước ngoài. So lượng khách nước ngoài đến Lào năm 

2019 là gần 4,6 triệu lượt, có thể thấy, ngành du lịch Lào năm nay chắc chắn cũng như 

nhiều ngành khác rơi vào tình trạng ảm đạm.  

Theo Tiến sĩ Leeber Leebouapao, Quyền Viện trưởng Nghiên cứu kinh tế quốc gia 

Lào, ngành du lịch Lào năm nay có thể mất 350 triệu USD, kéo tăng trưởng GDP của 

Lào xuống 2%. Một số dự báo của các ngân hàng lớn trên thế giới còn cho thấy, nhiều 

khả năng, GDP của Lào còn có mức tăng trưởng âm trong năm 2020. Đi đôi với nâng 

cấp, mở mới một số cơ sở du lịch và áp dụng các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích các 

công ty, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phát triển, nếu Chính phủ Lào mở lại các 

tour du lịch quốc tế song song với phòng chống Covid-19 một cách phù hợp, điều này 

sẽ góp phần tạo cú hích phát triển cho ngành du lịch trong thời gian tới. 
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Bắt giữ 10 người xuất cảnh trái phép sang Lào 

heo SGGP,  Khoảng 2 giờ ngày 9-10, Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Cục Phòng 

chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối 

hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phát hiện, bắt giữ 10 người 

có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào. Những người bị bắt giữ có địa chỉ cư trú tại 

các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Gia Lai. Trong đó, lực lượng 

chức năng xác định đối tượng Lê Văn Nam (47 tuổi, quê quán xã Gia Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 

là người đứng ra tổ chức, đưa dẫn 9 người còn lại xuất cảnh trái phép sang Lào làm 

công nhân. Trước đây, 9 người này đã có thời gian làm thuê bên Lào, nhưng do dịch 

Covid-19 nên đã về nước vào đầu năm 2020. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều 

tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng. 

 Công an Hà Tĩnh bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh 

heroin từ Lào về Việt Nam 

heo BHT, Chiều tối 10/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 

đơn vị này và Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp đấu tranh thắng lợi chuyên án 

CB 820, bắt 1 đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy. Theo thông tin ban đầu, 

vào khoảng 15h ngày 10/10, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an Hà 

Tĩnh đã ập vào một nhà nghỉ thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, bắt quả tang Đặng 

Quốc Hùng (SN 1986), quê ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có hành 

vi vận chuyển, tràng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét hiện trường lực 

lượng chức năng đã thu giữ 6 bánh heroin, 1kg ketamin và 12.000 viên ma túy tổng 

hợp (hồng phiến). 

Số ma túy tổng hợp lực lượng chức năng thu giữ được Bước đầu, đối tượng khai nhận 

đã nhận vận chuyển số ma túy trên cho 1 đối tượng người Lào từ Lào về Việt Nam để 

giao cho một người khác để lấy tiền công. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức 

năng mở rộng điều tra. 
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