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BANG CQNG SAN VIET NAM 

Bc Ninh, ngày ' tháng 6 nám 2022 
* 

So 0i -HD/DUK 

HIJONG DAN 

Tuyên truyên ye "Nàm Boàn kêt hüu nghj Vit Nam - Lao 2022" 

Th?c hin Hu'rng dan so 53 -HD/BTGTW, ngày 26/5/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung u'ang, Hu'&ng dan so 46 -HID/BTGTU, ngày 06/6/2022 cüa Ban. Tuyên 
giáo Tinh üy; Dâng üy KhOi các Co quan và Doanh nghip tinh hung dn cong tác 
tuyên truyM v "Näm Doàn két hru nghj Vit Nam - Lao 2022" nhu sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 

1.MucdIch 

- Thirc hin chü truang, chInh sách nhãt quán coi tr9ng và uu tiên phát triên 
quan h v&i các nixâc lang giêng theo tinh than Nghj quyêt Dai hôi dai biu toàn 
quc lAn thr XIII cüa Dâng; gop phân cüng cô vu'ng chãc civic din di ngo1i n 
dinh, thun lçii cho cOng cuc xây dirng và bâo v T quc. 

- Gop phân lam sâu sac han, tang cung sir hiu bit 1n nhau, su tin cay v 
chInh tn, cüng Co và phát triên quan h hU'u nghj vi di, doàn kt d.c bit, hçiác 
toàn din Vit Nam - Lao trong tInh hInh mOi. 

- Thông tin rng rãi, có sirc lan tOa tâi các tang lip nhân dan trong nuc và 
cong dông ngu'i Vit Nam nuc ngoài, bin be quOc t v nghia lich st1r, tAm 
quan tr9ng cüa mOi quan h Vit Nam - Lao, t1 do tang ci.thng six dng thuân trong 
nhân dan và si.r üng h cüa quOc tê; giáo dic truyên thông ljch sir, khIch lê, c vu 
các tAng 1p nhân dan, nhAt là th h tré tip tiic vun dp vào mi quan he Viêt 
Nam - Lao dugc các the h lãnh do Vit Narn và Lao dày cOng gay dirng và vun 
dp. 

- Tuyên truyên, phán bác các 1un diu xuyên tc nhäm chia rë n-ii quan he 
hU'u nghj và tInh doàn kêt dc bit giüa hai nuc Vit Nam - Lao. 

2. Yêu câu 

- Tuyên truyên i mtrc d cao, dm net, sâu rng ye mi quan h Viêt Nam - 
Lao, tuang ximg vi khuôn khô, tam vóc môi quan h hfi'u nghj vi dai, doàn kt 
dc biêt, hçip tác toàn din Vit Nam - Lao. 

- Can cir trên tInh hInh thirc te, can nhãc các hInh thüc tuyên truyn phO hop, 
thit thirc, sinh dng, tiêt kim và hiu qua và phii hcip vó tInh hInh thuc th. 



- Xây dirng ni dung tuyên truyên phong phñ, có siirc lan tôa dn các tang lop 

nhân dan; khai thác các tuyên tin bài khác nhau, kt hçp giQ'a các ni dung có tInh 
chInh 1un vi các câu chuyn gAn lien vi di sng, cO thông dip gn gui, d tip 
cn dn dông dão ngu?'ii dan. 

- Bão dam s1r chü dng trong cong tác thông tin, tuyên truyn; dinh hithng tt 
du 1un, chuân bj phuong an dâu tranh phân bác, ngàn chn các thông tin xuyên 
tac, chông phá cüa các the hrc thu djch; không d xáy ra hiu lAm lien quan dn tap 
hçip lirc luçing trong quan h quc t. 

- Các co quan báo chI can trao di vói co quan chüc nãng truôc khi dua tin v 
các vAn dê có the có tInh nhy cam lien quan dn quan h hai nuc, ni bô cüa Ban 
cüng nhu quan h dôi ngoi cüa Vit Nam, Lao. 

3. Thoi gian 

Hoit dng tuyên truyên diên ra trong cà nàm 2022, trong do cao dim tü dAu 
tháng 7 dn ht tháng 9 närn 2022. 

II. NOI DUNG, HINH THUC TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung 

1.1. Tuyên truyên ye ljch ste quan h dc biI Vit Nam - Lao và các thành 
tru hçvp tác cia hai nuó'c trong giai doçin hin nay' 

- Tuyên truyên ye quan h dc hit Vit Nam - Lao qua các thai k' ljch sü', 
t.p trung nhân mnh vào giai dotn tir näm 1962 den nay; lam rö bàn chAt däc biêt, 

nghia, bài h9c ljch sr cüa mOi quan h vi di, doàn kêt dc bit, hqp tác toàn diên 
Viêt Nam - Lao. 

- Khang djnh quan h Vit Nam - Lao, Lao - Vit Nam là môt din hInh, môt 
hInh mâu hiêm có ye sir gän kêt ben chat, thüy chung, trong sang và dAy hiu qua giva 
hai dan tc dAu tranh vi dc lap, tir do vâ tiên b xâ hi. Ni dung tuyên truyn gop 
ph.n lam cho các tang hip nhân dan hiêu biCt sâu sc v mi quan h hüu nghj vi dai, 
doàn két dc bit và hçip tác toàn din Vit Narn - Lao dã duçic ChCi tjch H ChI Mirth 
và Chü tch Cay-xôn Phôm-vi-hân, Chü tjch Xu-pha-nu-vông xây drng, vun dp va 
dA duGc các the h lãnh dao và can b, nhân dan hai nuc tip tiic cüng c, phát trin. 
Lânh do cap cao hai nrnrc dä nhieu lan khäng djnh quyt tam tip tic bão ye, phát 
triên và nâng tam mOi quan h bit Vit Narn - Lao trên tinh thAn dôc lap, tu chO 
và chI tr hrc, tr cung, phát huy the minh và khá nãng cüa mi ben; dng thai dành 
cho nhau u'u tiên, u'u dãi hcp l, khOng ngrng nâng cao hiu qua, chAt luçng hçp tác 
vi lii Ich cüa nhân dan mi nuôc, gop phAn vl hôa bInh, n djnh, hap tác và phát trin 

khu virc và tren the gió. 

Dé ngh tham kháo Tài 1iu tuyên truyên bao gôm: Sách Quan h dc biêt Vit Narn - Lao (1930 -2017) do Ban 
Tuyén giáo Trung uong, Nxb. ChInh trj quôc gia Sij tht phat hành nrn 2017; Tinh hinh và kêt qua quan h hp tác 
Vit Nam - Lao giai don 2017 -2022 ('co Phti lic kern t/ieo fIung dan nay). 
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- Chü tr9ng tuyên truyên, lam nôi ht nhüiig thành tiru hp tác ma hai rnróc 
dã dat  duc trong cong cuc dOi mói, phát triên dat nuôc. Khng djnh quan he Viêt 
Nam - Lao là quan h hp tác toàn din trén tat cã các lTnh v1xc chInh tn, ngoi 
giao, an ninh, quOc phOng, kinh te, van hóa, giáo d1jc.., trong do quan he chInh tn 
giQ' vai trO nông cot, djnh htrâng tOng the trong quan h hai nuóc. Hai ben dã phát 
huy nhfl'ng cci chê hçip tác san có, dông thO'i triên khai nhu'ng Ca ch hap tác mâi; 
phi hçp cht chê trong các van dê chiên luçc; thung xuyên trao di các doàn cp 
cao và các c.p duth nhiu hmnh thi.'rc, gop pFi.n lam sâu sac han quan h dãc biêt 
Vit Nam - Lao2; k' két nhiêu van kin hçip tác quan tr9ng giUa hai Dâng, hai 
ChInh phü, tao  hành lang pháp 1 thun 1i thiic day quan h hp tác nhu' (i) ThOa 
thun Chiên lu'çic hçip tác Vit Nam - Lao giai doan  2021 - 2030, (ii) Hiêp djnh hçip 
tác Vit Nam - Lao giai doan 2021 - 2025 và các ThOa thun hçp tác gica các ban, 
b, ngành cüa hai nuic. Các van kin nay không chi the hin quan h chInh trj giüa 
hai nrnc dang duçyc tang cung manh  me ma con khãng djnh hcip tác giüa hai 
nisc trong các vgtn de chiên luçic, các ngành, 1mb virc ngày càng phong phü và 
toàn diên. 

- Tang cung tuyên truyên ye nhthig dir an diên hInh, cu th cüa Viêt Nam 
Lao và nhüng di,r an diên hInh cüa Lao t?i  Vit Nam, nhn manh  qua trInh hçip tác, 
phi hçip, M trq và tao  diêu kin lan nhau trong qua trInh xây dirng và trin khai 
các dr an do; nhu'ng câu chuyn, bài viêt ye ngui Vit Nam dang sinh sng va 
lam vic t?i  Lao; nh1rng cá nhân diên hInh có dóng gop quan tr9ng cho vic phát 
trin quan h hçip tác Vit Nam - Lao. 

1.2. Tuyên truyên ye fl nghia và tam quan tr9ng cüa Ngây thit lap quan he 
ngoii giao V4t Nam - Lao, Ngày kj H&p  uó'c Hü'u nghj và Hçip tác Vit Nam - 
Lao và các lioçit d3ng trong "Náni Doàn kt hü'u nghj Viêt Nam - Lao 2022" 

- Tuyên truyên ye ni dung và )2  nghia cüa hai sir kin quan tn9ng là Ngày 
thit 1p quan h ngoi giao Vit Nam - Lao (05/9/1962) và Ngày k Hip uóc 
Hüu nghj và Hcp tác Vit Nam - Lao (18/7/1977). 

Ngày 05/9/1962, hai nuó'c chInh thi.rc thit Ip quan h ngoi giao. Day là 
môt sir kin ljch sü' tr9ng dai,  dánh dàu mt giai doan phát tniên mOi, khäng djnh su 
gän bó cüa hai dan tc lang giêng Vit Narn - Lao, luOn cllng k& vai sat cánh, g.n 
bó, doàn kêt, giap do', ho tnq lan nhau trong cOng cuc du tranh giành dôc lap tu 
do dan tôc. 

Ngày 18/7/1977, hai nuâc chInh thirc k kêt các Hiêp u'c: (i) Hiêp irc HU'u 
nghj và Hçip tác giu'a Cong boa xã hi chü nghia Vit Nam và Cong hôa Dan chü 
Nhan daii Lao; (ii) Hip u'rc hoach  djnh biên gii quôc gia gitra nuâc Cong hOa xã 
hi chü nghia Vit Nam và Cong  hôa Dan chü Nhan dan Lao; và ra Tuyên b chung 

2  Ni bt là các chuyên thäm Lao cüa Tong Bi thu, Chü tch nuOc, ThU tixong Chinh phU, ChU tich Qu& hôi Viêt Nam 
và các chuyn thäm vit Narn cUa Tong Bi thu, ChU tich nuàc, ThU ttróng ChInh phU, ChU tich Quôc hôi Lao. 
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tang cixông sir tin cy và hcip tác lâu dài giüa hai nixâc. Trong do, Hip isóc Hru nghj 
và Hqp tác toàn din mang. tInh chin luçic lâu dài, to cor sâ chInh trj và pháp 1 quan 
tr9ng nhim cing c và thng cuO'ng tInh doàn kit, mi quan h d.c biêt Vi& Nam - 
Lao. Day là mc ljch sü quan tr9ng dánh du bizc ngot mâi trong quan h giüa hai 
nuoc. 

- T.p trung tuyên truyên các hott dng k' nim trang tr9ng và phong phü & 
cá hai nuOc nhäm tuyên truyên và lam sâu sc horn nCa mi quan h hru nghj vi 
dai, doàn kt dc biêt và hçip tao toàn din Vit Nam - Lao. 

Chü trçng tuyên truyên, thông tin d.m net v các hoit dng trao dM doàn cp 
cao cüa Dãng và Nba nuic; trao di doàn, giao 11.ru, hçip tác giQa cáo ban, b, 
ngành dja phuang hai nixâc. Tuyên truyn v các hot dng mIt-tinh, k' niêm, trao 
dM din mrng; hot dng giao li.ru nhân dan, van boa, th thao, trin lam, hôi tháo 
cüa các co quan, doanh nghip... Tang cithng các sr kin, phm gop phn 
quãng bá hInh ánh d.t nuOrc, thiên nhiên, con ngilâi, van hóa cüa hai nithc3. 

Các cp üy, chInh quyn, can b, dãng viên và nhân dan tIch circ, chü dng 
tuyên truyên và tham gia cuc thi 'Tim hku Ijch sü' quan h dc bit V4t Nam - 
Lao, Lao - Vit Nam" (do Ban Tuyên giáo Trung uang chü trI t chOc) trén các co 
quan báo chI, truyên thông, däng tái cáo tu 1iu tham kháo phiic v1i cho cuoc thi. 

1.3. Tuyên truyn, gió'i thiu v dt nithc, con ngithi Lao 

- Giói thiu ye dp cüa thiên nhiên, dat nrncc, con ngithi; truyn thng van 
boa, ljch sü; các thành tiru phát trin kinh t - xã hi cüa Lao. 

- Gid thiu nhthig Ca nhân din hInh ngirOri Lao sinh sng, hoc tap và lam 
vic tti Vit Nam có dOng gop tIch c1rc cho sir phát trin cüa quan h hai nuâc trên 
các 1mb virc. 

2. HInh thfrc 

To chüc tuyên truyên trên cáo phuang tin thông tin di chiing, Cng thông tin dién 
tir Dng b Khôi cáo Cct quan và Doanh nghip tinh, trang thông tin din tCr cüa cáo s&, 
ban, ngành, ccr quan, don vj, doanh nghip; trên Internet vá mtng xä hi; cáo phuong tiên 
tuyên truyn trçrc quan; phát hãnh các n phâm tuyên truyên; tQa dam, hi thâo; hi nghj 
báo cáo viên, tuyên truyên viên; sinh hot cüa các t chirc chInh tn - xã hôi... 

Danh muc cãc hot dng "Nãm Doàn kit h(ru nghj V4t Narn — Lao 2022" duc ban hành theoQuyt djnh s6 05-
QD/BCD bao gm các hot dng: (i) Lânh dao  cap cao hai nuàc trá 1i phông van báo chi nhân ngày thit 1p quan 
h ngoi giao (05/9/2022); (ii) Dal  sô Lao ti Vit Nam và Di str Vit Nam ti Làophát biu trën Dài Phát thanh, 
Truyn hInh nisàc s& tai; (iii) Các bão, dài và các phLrnng tin thông tin di chüng phôi hçp vôi Ban có chroiig trinh 
dac bit chào mirng k' nim 02 ngày lé Ian mt tuân tn.rac mi ngày kS'  nim; (iv) Dua tin Länh do cp cao Dãng, 
Nhà nàc cüa hal nuâc trao dôi din mrng, lang hoa nhân ngày k' Hip uOc HQu nghi va Hp tác (18/7/2022) và 
ngày thit 1p quan h ngoi giao (05/9/2022); (v) Di.ra tin ye các hot dng k' niêm, giao kru van hóa, ngh thut, 
thi du th thao, trin lam, hOi  thão,...; (vi) Dang bài vi&, chiêu phim giài thiu ye dat rnrâc, con ngtri, cac thành 
tju phat trin kinh th, van hóa, xa hi và dôi ngoi tai  mi ntrOc; chiêu 02 b phim "Chü tjch Cay-xOn Phôm-vi-hãn" 
và "ChU tjch Xu-pha-nu-vông vài Viêt Nam", cong chiêu nh0ng b phim tài Iiu ye quan h dc bit Vit Nam — 
Lao rãi du trong Ca näm 2022. 
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III. TO CHIC THI)C HIN 

1. Các chi b, dãng b co' so' 

- Chi do to chirc các hot dng tuyên truyn v "Näm Doàn kêt hftu nghi 
Vit Nam - Lao 2022" dn can b, dãng viên và nguôi lao dng trong các co quan, 
&m vi, doanh nghip bão. dam diing chi dao,  djnh hixàng, thit thixc, hiu qua, 
tr9ng tam là tuyên truyn trên báo chI, trang thông tin din tr; tuyên truyn trrc 
quan; thông qua di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên; các n phm tuyên 
truyn; sinh hoat thu&ng kS'  cüa các t chirc chInh trj - xâ hi 

- Tuyên truyên den can b, dâng viên và nhân dan tham gia cuôc thi 'Tim 
hiêu ljch sü' quañ h dc biç1 V4/ Nam - Lao, Lao - Vit Nam" (do Ban Tuyên 
giáo Trung ucing chü tn to chirc). 

- Chü dng näm tlnh hInh tu tuOrng cüa can b, dáng viên và ngu?i lao dng 
trong qua trInh trin khai tuyên truyên ye "Näm Doàn k& hüu ngh Vit Nam - Lao 
2022", kjp thii djnh hurng du !u.n xä hôi. 

- Theo dOi, kiêm tra các hott dng tuyên truyen ti các co' quan', dan vi, 
doanh nghip. 

2. Các to ch(ic doàn th triyc thuc Dãng b Khi 

- Triên khai tuyên truyên den các to chirc, dan vj trirc thuc và doàn vien, hôi 
viên theo hurng dn tuyên truyn cüa Dãng uy Khi. 

- Kjp th?i närn bat tinh hInh tu tithng cüa doàn viên, hi viên, d xut, tham 
mi.ru giüp cap üy lam tot cOng tác tis tu&ng, dan 4n, gop phn tao su dng thuân, 
théng nht trong nhân dan dOi vâi các chü tnxang, chmnh sách cüa Dâng va Nba 
nurc trong vic gin giU vá phát huy quan h truyn thng t& dçp vth Lao. 

(Gzri kern tài lieu tuyên truyn) 

Ncii nhân: 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Thung trVc Dâng Uy Khôi, 
- Các chi bO,  dãng b ccx sâ; 
- Cong Thông tin din tr Dáng b Khi, 
-LuuBTG,VT  

HffiNG TV 
, 

/ .y  , ,I 
( D/.NG / 

* KHGCACCQ 
\ ,\ DOAj, 

.: 

Bui Hoiing Mai 
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PH1JLIJC 
(Kern theo Hic&ng dn sd 3 HD/BTGTWngày 2 /5/2022 cza 

Ban Tuyên giáo Trung cong) 

TINH H1NH VA QUAN H HYP TAC VI1T NAM-LAO 
GIAI BON 2017-2022 

Trong giai doan 2017-2022, thrâi sr chi d.o cüa hai Dâng, hai Nhà nithc, 
các ban cüa Dãng, b, ngành cüa Chinh phi, các co quan cüa Quc hti, M.t tin 
T quc, các doàn th chinh tr, dja phuthg, doanh nghip hai ni.r&c dâ chü dng 
ph& hçp và tIch circ trin khai thirc hin có hiu qua các thôa thun, hip dlnh,  k 
hoach, chi.rcmg trInh hcip tác gitta hai ben và dt duc nhiing kt qua thit thc trên 
titt cà các 1mb virc, gop phn quan tr9ng vào vic giü vtftig tn djnh chinh trj, phát 

trin kinh t - xa hi, bào dam qu& phOng - an ninh & mi nucc; tiêp tic cüng cô 

và tang cithng quan h hüu nghj vi di, doàn kt dc bit, hçp tác toàn din Vit 
Nam - Lao, dng th&i nâng cao vj the, uy tin cüa hai Dàng, hai nuóc trên trtthng 
qu6c t, dóng gop tich circ cho hOa b'mh, &i dnh, hgp tác và phát tri&i cüa khu virc 

và th giri. Kt qua cii th nhu sau: 

1. Quan h chinh trj tip tiic dirçrc thng cu'ông và ngày càng di vào chiu 
sâu, giü val trö nông ct, djnh hu'óng tng the trong quan h hal nir&c. 

Hai ben luôn khng djnh quan h hüu nghj vi dai,  doàn k& dc bit và hgp 

tác toàn din Vit Nam - Lao là mu m1rc, thüy chung, trong sang hi&n có, là quy 
1ut phát trin, nhân th quyt djnh thng igi cüa each rnng mi nithc, là tài san 
chung vô giá cüa hal Dâng, hai dn tc, cn dirge gi gin, bão v, vun dp vã 
truyn tip cho các th h mai sau. 

Hai ben d phát huy nhtrng c chO hqp tác sn có, dng th&i trin khai 
nhttng cd ch hçip tác rn&i; ph& hçip chat chë trong các van d chin lirçe; thu&ng 
xuyên trao d& các doàñ cp cao và các cap du&i nhiu hinh thüc, gop phAn lam sãu 

sc hcxn 1n6i quan h dc bit Vit Nam - Lao, ni bt có các chuyn thärn Lao cüa 
Tng BI thu, Chü tch nuót, Thu tu&ng ChInh phü, Chü tjch Quôc hi Vit Nam 
và các chuy4n thàrn Vit Nam cüa Tong BI thu, Chü tjch nuâc, Thii tuâng ChInh 
phü, Chi'i tjch Quc hi Lao. Ben canh dO, ehuyn thäm cüa các dng chI Uy viên 

A t P t A I -. A B9 Chmh tr, Bi thu Trung irong E)ang cua hai ben...; ky ket nhieu van kiçn hgp 
tác quan trQng gifla hal Dãng, hal Chinh phü, tao  hành lang pháp 1 thuan  igi thüc 
dy quan h hgp tác; tap trung triCn khai thirc hin t& các thOa thuan  và Tuyên b 
chung dirge k kt giUa lnh dio cap cao hai E)âng, hai Nhà nuOc, gOp ph.n kjp 

thi tháo gr khO khan, vxàng mc trong vic thirc hin các thOa thuan. 
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Các ban cüa Dàng, b, ngàrih cüa Chinh phü, các cc quan cüa Qu& hi, Mt 
trân, doàn th và dia phuang hal nithc du k kt và tIch c1rc triên khai các thôa 
thun, chuang trinh hop tác song phuang và thi.r&ng xüyên có các chuyn thàm 1n 
than; chia sé kinh ngbirn v cong tác xây drng Dàng, xây drng h thông chIrth trl, 
quãn l nha nixâc, phát trin kinh t - xâ hi và hi. nhp quc t cüng nhu các lTnh 
virc chuyên mon khác ma hai ben cng quan tam. Dic bit, lien quan den các vn d 
l 1un, thirc tin và chia sé kinh nghim v cong cuc di m&i phát trin a nithc, 
tü nArn 2017 d&i nay, hai ben dã ph& hcrp to chic 5 cuc hi thão l lun vói các 
chü d: 1197 nhp quôc te Kinh nghirn cza Viét Nain, kinh nghirn cia Lao; Phát 
trMn nhanh, bn vIng; Cong tác tic tzt&ng trong diu kin hin nay: Thtcc trçzng, van 
dc dt ra và giái pháp; COng tác xáy dcng Ddng và hç' thong chInh trj trong tInh 
hIni? rnói; Nhi?ng vá'n & 135  lun-t/irc ti ,n6i trong van Jdn Dç2i hç51 XIII Dáng 
C5ng san Vit Nain và Dgi hç5i XI Ddng Nhán dan Cách mgng Lao... 

Trong 5 nàrn qua, hai ben dA ph& hop t chCrc nhiu sr kin quan trQng trong 
quan h hái Dâng, hai Nhã mrâc vói nhiu hot dng phong phi, sâu rng, Co 
nghTa thMt thrc, cO src lan tOa rung khp dn các tng l&p nhãn dan và các b, ban, 
ngãnh, dja phuong; ctc bit là vic t chüc thành cong các hot dng k nim 55 
nm Ngày thiát Ip  quan h ngoil giao và 40 nàm Ngày k kt Hip uàc hthi nghj 
và hop tác Vit Nam - Lao (näm 2017). Nhãn các ngày l quan trQng, lãnh do cp 
cao cüa hai Dâng, hai Nhà nuâc du gi.r1 thi.r, din chüc mCmg, th.m hOi ln nhau. 

Hai ben luôn ph& hop tuyCn truyn sâu rng v m& quan h doàn kêt dc 
bit Vit Nam - Lao, nhAt là trong th h tré, n.hán các sir kiin trpng di trong quan 
h gi&a hai ntrâc; trin khai xây drng mt s cong trInh và tOn to các di tIch ljch 
sfr v quan h Vit Nam - Lao ô mi nithc. 

1-bàn thãnh COng trl.nh Nhà Quc hi Lao, Tuçrng dài Tinh doàn két lien 
mirth chi&i du Lao - Viêt Narn tai tinh Xaisornboun; khánh thành Khu di tIch ljch 
sCr cách mang Chü tjch Cay-xOn Phôm-vi-hãn ti khu di tich Lao Khô thuc tinh San 
La (näm 2017); Dr an biên djch các b sách kinh diri Mac - Ang-ghen, Lé-nin và 
HO Chi Minh Toàn tp sang ting Lao và bi phim tãi 1iu Chü tjch Cay-xôn 
Phôm-vi-hân, Chü tjch Xu-pha-nu-vông; tng thu&ng huân chuang, buy chrang 
cho các tp th và cá nhân Co thành tich xut sc trong vic gOp phn thác dy và 
tang cung quan h doàn kt dc bit Vit Narn - Lao. 

V ph& hop phOng, cMng djch Covid-19: Hai bôn dâ th hin sr chia se, 
gilrp do nhau trong n.m 2021: Dàng, Nhà nixOc Vit Nam dã hai 1n h trg Dâng, 
Nhà nu&c Lao tng phO vói djch Covid-19 sO titn mt 2.650.000 USD cüng trang 
thit bj y t trj giá hon 2 triu USD; tng Bn Lao 1 triu liu v&c-xin; c1r các doàn 



chuyên gia y t và quãn y sang h trg Lao ehông djch d.rcc Bn dánh giá cao. 
Dàng, Nhà nu&c Lao và các doanh nghip cüa Lao dã h tr Vi@ Nam 1,7 triêu 
USD (trong do doanh nghip là 1,4 triu USD). Hai ben phi hcrp chat ch, h trY, 
tao diu 1dn cho ngi.thi dan hai nuâc, lu-u hçc sinh xut nhp cánh, cách ly, sinh 
sng và h9c tp bInh thisng. 

Trong nãrn 2021 và nhüng tháng d.0 nm 2022, di b6i cânh djch bnh 
COVID- 19 cOn din bin phrc tap, nhimg hai ben dã ph& hqp t chüc thành cong 

Di hi dai  biu toàn quc cüa môi Dâng và bu cr di biu Qu& hi & m& n,rOc 
trong nãrn 2021; duy trI các chuyên thãm, các cuc din dam và tip xic cp cao 
btng nhiu hInh thic linh hot, nOi bt là chuyn thàin hthi nghj chInh thic Vit 
Nam cüa Tang BI thuS, Chü tjch nu&c Lao Thoong-lun Xi-xu-lIt (tháng 6/2021), 
Chü tjch Quc hi Lao Xay-xôm-phon PhOm-vi-han thàm chInh thirc Vit Nani 

(tháng 12/2021), Thu ti.r&ng ChInh phü Lao Phän-khàrn VI-pha-vän  thäm chinh 

thirc Vit Narn và khai mac  Nãrn oân kt hflu nghj Vit Nam — Lao (tháng 
01/2022), Chü tjch nuâc Nguyen Xuân Phic thãrn hch nghj chInh thirc Lao (tháng 
8/202 1), Chü tjch Quc hi Vxoiig DInh Hu thäm chmnh thirc Lao (tháng 5/2022) 

dâ tip t1c khng dinh tInh doàn k&, g.n bó, tin cay, thüy chung, trong sang, tn.râc 
sau niur mt git1a hai Dâng, hai Nhà nurc và Nhân dan hai nuâc; th hin chinh 
sách d& ngoi nht quán cüa cà hai nuóc là dc bit coi trçng và dành ixu tiên cao 
nhtcho vic giü gIn, không ngl'xng cüng c và phát trin quan h hüu nghj vT ctai, 
doàn k& dc bit và hp tác toàn din Vit Nam — Lao. Hai ben cüng duy tn các co 
ch hqp tác song phtrang quan tr9ng, trong do cO các K' h9p cüa Uy ban lien 
ChInh phü Vit Narn — Lao. Hai nuóc dã ph& hp vâi Campuchia t chirc thành 
cong cuc gp giia ba dng chi dimg du ba Dãng Vit Narn — Lao — Campuchia 
(tháng 9/2021), day là cuc gp ljch sfr CO nghia quan tr9ng dOi vâi quan h ba 
Dãng, ba nuót k tr nàm 1990 den nay. 

V di ngoai, hai ben thit 1p và trin khai thirc hin có hiu qua các co chC 
tharn vn thu&ng niên cp Tru&ng Ban D& ngoii Trung uoig và B tru'&ng B 
Ngoai giao; tang cirng trao di thông tin v tInh hInh the gi&i và khu virc ma hai 
ben cüng quan tarn; phi hqp chat ch, hiu qua trong các boat dng tal các din 
dan da plurmig, nhu Lien h9p quc, Hip hi các quc gia DOng Narn A 
(ASEAN), Din dan hcip tác A - Au (ASEM), Khu virc Tam giác phát triCn 
Campuchia - Lao - Vit Nam (CLV), Hgp tác Campuchia - L.ào - Myanmar - Viêt 
Nam (CLMV), Ta chic Chin ltrgc hgp tác kinh t Ayeyarwady - Chao Phraya - 
Mekong (ACMECS) và các cO ch hçp tác Tiêu vüng Mekong, gop phn nâng cao 

uy tIn và vj th cüa rn6i rnrâc. 



2. Hçp tác quc phOng - an ninh tip tic dwqc coi là tr c@ trong quan 
h g1üa hal nu6'c 

Hai ben luôn phãi hçp chat chë và h6 trq ln nhau nhm bào dam n dnh 

chinh trj, an ninh Va tr.t tr, an toàn xã hi & rni nu&c; thrc hin t& Nghj djnh thu 
hcip tác 05 nàm và K ho?ch hqp tAc giüa BQ Qu6c phông và B COng an hal 

nuâc. Hai ben d hoàn thành Dir an th.ng dày và ton tao h thng m6c qu& giài 
Vit Nam - Lào';k 02 van kin pháp 1 quan trgng nàm 2016 là "Nglij din/i thu- v 

thcth2g bién gió'i và mdc giái Vit Nain - Lao và "JIip cl/nh v quy ché quán l2 
bién giói và ci'ca khdu b/en giói trén dat lien Vit Nam - Lao"; nâng cap mt so cra 

khu chInh len cia khu quc t 2; duy trI cci ch Cuc h9p thuông niên gifla hai 

Tris&ng doàn d?i  biu biên giói Vit Narn - Lao; ca bàn hoàn thành Thôa thun cap 

cao Chinh phü v giâi quyt vn d ngi.thi di cu tir do và kt hOn không giá thu 

trong khu vlrc biên giâi hai nu&c3. 

Hal ben tip tc duy trI trao di thông tin, h9p tác chat ch nhm bào dam 

an ninh, xây dçrng tuyn biCn giói Vit Narn - Lao n dlnh,  phát trin toãn din; t 
chirc giao km htru nghj quc phông biên gi&i 1.n thr nht;kh.ng djnh nguyen t&c 

không cho phép bt k' l?e  hrçrng nào dung Inh th cüa mthc nay d chng nithc 
kia; tang cthng t chrc tun tra chung, tIm kim ctru nn, kirn tra giám sat ti các 
c&a kh.u; trao dèi kinh nghim trong cong tác xây drng lrc hrçing quin di hai 
nu&c; phông, chng ti pham xuyên quc gia; ngãn ch.n và xr 1 khai thác tài 
nguyen thien nhi.ên trái phép, buôn 1u, 4n chuyên ma thy và nhüng vn d tiêu 
circ khác nay sinh t?i  khu vrc biCn gi&i hai nu&c, Hai ben cüng phi hgp chat ch 
trong cong tác phông, chng djch bnh COVII)-19; tip tii.c cüng c và phát buy 
vai tró cüa các c1im, bàn; ph& hp, tu b các tuçxng dài biu tixçrng cüa tInh doàn 
két hu ngh Va lien minh chin d.0 Vit Nam - Lao tai Lao; ph& hçcp tIm kim và 
quy tp hài c& chin sT, quan tInh nguyen Vit Narn hy sinh tai Lao4. 

3. Hçrp tác kinh t, van hóa, y tê và khoa hçc - k5 thut dã có chuyn 
bin tIch cyc. 

Vit Nam và Lao tIch circ triên khai các hip djnh giüa hal Chinh phi:i và 
thOa thun ti các k5' hçp cüa Uy ban lien ChInh. phü; tich crc trin khai Thôa 
thun v Chin ftrcic hcip tác kinh té, van boa, giáo diic, khoa hçc - k5 thuQt Vit 

'Hai ba dâ ton t?o, cm mâi 905 vj tn, tirong throng L002 ct m6c và ct du, trong dé cm b sung 163 coc du; 
dA xAc djnh tong chiéu dài dtroiig bin giài Vit Nam - Lao là 2.337,45 km. 
2 Ccra khãu Dc-tao9c (Xè-cong) - Narn Giang (Quâng Nam); dr kin sp tói s nng cap cCra khãu Lông Sp (San 
La) - Pa Hang (}{ôa.phn) In thành can kháu quôc té. 

Phia Lao d cap quOc tch cho 1.964 ngtthU 6.571 ng.r&i, chi dt 30,2%; Vit Nam d cap quOc tjch cho 1.439 
ngtri11.S36 ngt±i. 
4Th flffl 2016 d&i 2020, d cat bOc drc 1.500 b hài cot và d hOi hrong thrqc 1.517 b hal cOt. 
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Nam - Lao; tän.g ci.rông cong tác hiióng dan, kiêrn tra, don dôc. chü dng tháo gö 
nhüng khó khãn, vix&ng rnc, tip tic k kEt nhi&u van kin hçp tác, tio hành lang 
pháp 1 dng b d thic dy hqp tác gi0a hai nithc. 

V ddu tic, tinh dn nay, Vit Nam Co 214 dir an du tu sang Lao cOn hiu 
1irc, v&i tong von du tu dàng Ic)" khoàng 5,33 t USD5, tip tic duy tn vj trI th(r 3 
trong s c.ác mrâc có hot dng du tu t?i Lao (sau Trung Quc, Thai Lan). Mt so 
dv an dà di vào hoat dng dat  hiu qua tot, dã có doanh thu, thirc hin các nghTa vti 
tài chInh vài các ca quan nhà nu&c Lao và tao  ra vic lam on dnh cho hang van 
lao dng cña Lao. Tcrnam 2017 dn nãm 2021, hai ben tIch circ trin khai Va dua 
vào si:r dirng nhiu cong trinh, dir an si:r ditng ngun vn vin trçi, trong do CO dir an 
trQng diem nhu Bnh vin Hüu nghj t?i  tinh Hiia-phan vâ tinh Xiêng-khoãng ccia 
Lao. Dc bit, hai ben hoàn thành dir an cOng trmnh Nhà Quc hi m&i cüa Lao. 
Dày là mOn qua cia Dãng, Nba ntxâc, nhân dan Vit Nam dành tng Dãng, Nba 
nu&c và nhãn dan Lao, là bi&u tuqng cfia mi quan h dac  bit Vit Nam - Lao. 

V rhuv'ng mgi, hai ben tip tic thüc d.y, darn phán và k)" kt nhiu van bàn 
quan trçng, gop phn hoân thin khuôn kh pháp l v thung mai  (Hip djnh 
thtrong mai  song phucrng rni, Flip djnh thuong mai  biên giôi, Ngh dfrih thu scm 
d& Hip djnh qua càrih hang hóa Vit Nam - Lao, D an phát trín thtroTag mal 
biên giOi Vit Nam - Lao...); chü dng, tich crc triên khai các van kiin dã k)' k& 
và ca ch 'rnt cüa, mt ln drng" tai  cp ca khu quc t Lao Bào —Den-xa-vn, 
tang cirg cáo bin pháp xüc tin thung rn?i. 

Giai doan 2016-2020, kim ngch thuong mai  Vit Nam — Lao dâ có nhung bi.rót 

phát tnin dáng k, t& d tang bInh quãn 4%/nam. Kim ngch thuong mai  Vit Nan - 

Lao nàm 2021 dat  trOn 1,37 t' USD ('tang khoáng 333% so v&i nàm 2020). Giai doan 
2021-2025, hal rnràc phn dAu tang kim ngch thuong mai  hai rnr&c mi näm tang 10%. 

Trong 4 tháng dâu narn 2022, kim ngch thuong rnai hai nu&c dt 558,2 triêu 

USD (tang 20,2% so vài cOng kS'  nãrn 2021). Trong do xut khâu cüa Vit Narn 

sang Lao dat 192,2 triu USD, thng 11,8% và nhp khâu cOa Viêt Nam tr Lao dat 
366 triu USD, tang 48,5% so vài cOng k' näm 2021. 

Vé giao thông vn tdi, hai ben tiêp tc tp trung tic hin Bàn ghi nh gi&a 

hai Chinh phci v Chin krcc hçp tác trong 11'nh vl,rc giao thông vn tái giai doan 

2016 - 2025, trn nhin den nãm 2030. Theo d, hai ben phi hgp nghiên ci.ru, thOc 

dày tim kim nguôn von triCn khai céc d an tr9ng diem; tnin khai Hip djnh hgp 

tác và d.0 ux phát triên c,Im ben cáng 1, 2, 3 tai cang Vüng Ang; ca bàn hoan 

Phia Lao hi nhn dA Co 4,4 t USD d.ng k du nr vão Lao (chr tinh phân vOn tan thSrn). 
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thãnh dir an xây drng san bay Nong-kh.ng tai  tinh Hüa-phãn. Hai ben k3' kt ThOa 
thun v xay drng và khai thác tuyn ththng st Vung Ang - Viêng Chàn; phôi 1p 
d nghj v&i Nh.t Bàn xern xét trin khai thirc hin dir an tuyên dtr&ng b cao tôc 

Ha Ni - Viêng Chàn; day manh  hqp tác trong linh virc dào tao,  phát triên nguôn 

nhân 1rc chit hrçrng cao v giao thông vn tãi. 

V llnh vcc näng hrcrng din, hai ben dã k kêt Biên bàn ghi nhr ye phát 
trin các dr an thüy din ti Lao và rnua bàn din giüa hai nuóc dn nãm 2030 Va 
Hip djnh v hcrp tác phát trin các cong trInh nàng li.rçing din Va mô; k k& Bàn 
ghi nhâ v& hçp tác rnua bàn din tr các cong trinh din gió... 

V nOng lam và phát trkn nóng thôn,hai Ben dã thng nht coi hcip tác trong 

lirth v1rc nay là rat quan trQng, theo do CIa tang clx&ng trao d& chuyn giao cong 
ngh, k9 thut và xay drng mô hInh phát triên nông nghip, nông thôn giàrn 
ngheo, nâng cao n.ng lrc th ch& chInh sách trong quàn Jr  san xut nông lam 

nghip, thüy san và thüy igi. Hai Ben tp tiic h trcc cO hiu qua cho phát tri&1 

nông thôn ving trçng dim tai  các tinh: Xieng-khoàng, Hüa-phän, Xay-xm-bun; 
hoàn thành xây drng các trung tam dlch  vi ki thut nông nghip; th6ng nh.t xây 
dtrng mt s dr an thüy lcii. Hai ben CIa phi hcrp thirc hin t6t vic quân l và bão 
ye rirng va tãi nguyen thiCn nhien, ngän chan vic buôn bán-vn chuyên g trái 
phép và lam san - thi:i rmg xuyên biên giói. 

V lIzh vyv y tê', cong tác khám, cha bnh cho can b và nhãn dan Lao ti 
Vit Nam, nht là t?i  các tinh có chung du&ng biên giài và cong tác ph& hqp 
khám, chtra bnh t'r xa tip tic duc quan tam thiic dày; Vit Nam luôn tao  diu 

kitn git'ip Lao dào tao  can b y t; ph& hqp chat  chê trong cOng tác phông, chng 
djch bênh COVID-19. 

4. Hqp tác v giáo disc - dào to, phát triên nguOn nhân hyc 

\Tic trin khai D an nâng cao ch.t lugng và hiu qua hçip tác Vit Nam - 
Lao trong lTnh vrc giáo dic Va phát trién ngun nhân lrc giai doan 2011 - 2020 CIa 
tao ra sir thay di tIch crc di vâi cong tác dào tao  ngun nhân 1rc cüa Lao, trong 
do dim nhn là vic trin khai xây dirng, sa di cáo ca ch, chInh sách nh.m 
nâng cao cOng tao quàn l', tiEp nhQai, dào tao  du. h9c sinh Lao, diu chinh các ch 
d h9c phi, sirth hoat phi, tao  diêu kin cho cOng tao dào tao  ngày càng hiu qua, 
t?o sir chuyên biCn rô rt ye sO li.rqng và chat lixgng. Hai ben ph& hgp dày manh 
phong trào h9c ting Vit tai  cáo c sO dào t?o  và CáO C0 quan cüa Lao; hoàn thàn.h 
bien soan và bàn giao chung trInh tiêng Vit (thrc hin thI dim) tir lOp 1 dn lOp 
12 d giâng day tai cáo tru&ng trung hçc co nhu cAu và cO dü diu kiên tai Lao; 
biên soan sách giáo khoa tiêng Vit cho hçc sinh Lao; thi dim dy song ngü Viêt - 
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Uio trong Truông song ngü Nguyn Du, xây d1rng tr din Vi@ - Lao. Ben canh  do, 
hai ben cüng thic dy trin khai các d an scra cha, nâng cp, xây drng mói 
tnthng hoc, tao  diu kin thun 1i cho vic t chc cong tác day  và hçc cüa hoc 
sinh, sinh vién; dào tao  bM dizöng giáo viên, can b tai  Lao. Cu6i nàm 2020, hai 
ben dã k kt D an nâng cao cht hrqng và hiu qua h tác Vit Nam - Lao trong 
lTnh vrc giáo dçic và phát trin ngunnhân 1rc giai doari 2021 — 2030, theo dO mi 
nãrn Vit Nam dành cho Lao hcin 1000 suit h9c bng dào tao  và bi duöng và Lao 
dành cho Vit Nam 60 suit h9c bng. 

Hai ben ctâ thüc d.y hqp tác trong lInh vrc dy nghê thông qua cung ctp c.ác. 
trang thMt bj phçic vir cho vic dy ngh cüa Lao; tri&i khai hçTp tác hiu qua trong 
tp hu.n tay ngh cho các thi sinh Lao tham dr Hi thi tay ngh& ASEAN hang nãrn. 

5. Quan h hqp tác, giüp dö Ian nhau giü'a các ban, b, nganh, co' quan 
ella Quc 1ii, Mt trn, các doàn the, các c1a phuong 

Trong các chuyn thäm In nhau, hai ben trao di kinh nghim v cong tác xây 

dimg Dllng, phát trin kinh th - x hi, bâo dam quc phOng - an ninh; giüp di 1k 
nhau gitia các dja phucing, nht là các dja phuong có chung du&ng biên gi&i trong 
vic xay dirng kt cu ha tang, chm soc y ti!, dàotao phát triCn ngun nhân 1rc, xóa 
nghèo, bão darn an ninh, trt tir, an toàn tai  các khu virc biên gith hai nuóc. 

Hoat dng d& ngoi nhãn dn duqc hai nurc hai nuâc ht sllc quan tarn 

trong do M.t t4n  T quc, các doàn th, to chi.'rc chinh trj xâ hi cüa hai raró'c 
thuô'ng xuyên t chirc các chuyn thärn, trao di kinh nghim, th chi'rc các hoat 
dçng giao km vAn hOa, vAn ngh, th diic the thao. Qua do gópph.n tang cumg sir 
hiu bit 1k nhau gia nhân dan hai nll&c, thllc dy quan h Vit Narn - Lao ngày 

càng phát triên di vào chiu sâu./. 
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