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Chương 1: Thông tin chung 

Tổng quan thị trường Lào 

 Dân số: 6.320.000 người (năm 2010) 

 Diện tích: 236.800 km2.  

Lào là quốc gia nằm sâu trong lục địa, không có đường thông ra biển và chủ yếu là đồi núi trong đó 47% 
diện tích là rừng; có một số đồng bằng nhỏ ở vùng thung lũng sông Mê Kông hoặc các phụ lưu như đồng 
bằng Vientiane, Champasak... 45 % dân số sống ở vùng núi. Lào có 800.000 ha đất canh tác nông nghiệp 
với 85% dân số sống bằng nghề nông. 

 GDP năm 2009 đạt 7,6%, thu nhập tính theo đầu người đạt 920 USD.  

 Nguồn vốn FDI trong 6 tháng 2010 đạt 549 triệu USD. 

 Lào có nguồn tài nguyên phong phú về lâm nghiệp, nông nghiệp, khoáng sản và thuỷ điện. 

 Trong 9 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam - Lào đạt trên 
327 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 138 triệu USD và nhập khẩu của Việt 
Nam từ Lào đạt trên 189 triệu USD. 

Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Lào. Tính đến tháng 5/2010, đã 
có 219 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam được Chính phủ Lào cấp phép với tổng vốn đầu tư hơn 2,4 
tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam được triển khai tại 16/17 tỉnh của Lào, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh tế - 
xã hội trọng yếu, như tài chính - ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp… Thái Lan, 
Việt Nam, và Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế Lào, cùng với sự góp phần to lớn của Hàn 
Quốc, Pháp, Nhật, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Úc trong các lĩnh vực nhất định.  

Lào là một trong năm quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới. Mặc dù Lào đang chuyển sang nền kinh tế thị 
trường, nhưng nền móng chủ nghĩa cộng sản vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến chính quyền và nền kinh tế. 

Nguồn nhân lực tại Lào thấp và việc tìm kiếm công nhân lành nghề là một thách thức lớn. 

Thách thức thị trường 

 Thủ tục hải quan không rõ ràng, và việc thu thuế thường không đúng với mức thuế đã được đề ra. 

 Luật thương mại và hệ thống tòa án thương mại tại Lào phát triển chậm và không minh bạch. 

 Tranh chấp thương mại hiếm khi được phân xử có lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. 

 Thủ tục đầu tư rườm rà và thời gian phê duyệt không đúng như trong luật định. 

 Luật pháp và thủ tục có thể thay đổi trong thời gian ngắn và không được tư vấn hay thông báo trước. Thông tin 
về các luật lệ của Lào có tại website:  http://www.undplao.org/whatwedo/bgresource/gov_laolaws.php 

 Dự án "Kinh doanh" của ngân hàng thế giới cung cấp thông tin so sánh Lào với 180 nền kinh tế khác tại 
địa chỉ: http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=107 

Cơ hội thị trường 

 Các ngành điện, đặc biệt là thủy điện và than đá, được mở cửa cho đầu tư nước ngoài, với nhiều công 
ty quốc tế đang hiện diện tại đây. 

 Lào có khoáng sản phong phú, trong đó có nhiều khoáng sản vẫn chưa được khai thác mặc dù nhiều 
công ty nước ngoài đang hoạt động tại đây. 

 Ngành nông nghiệp, bao gồm đồn điền (cao su, cà phê, gỗ, bắp) rất thu hút các nàh đầu tư nước ngoài. 

 Chính phủ Lào đã đề ra mục tiêu cho ngành du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, là lĩnh vực quan trọng 
trong tương lai. Lào được tờ New York Times đánh giá là điểm đến hàng đầu trong năm 2008. 

Chiến lược xâm nhập thị trường 

 Các công ty nước ngoài đang xem xét việc đầu tư vào Lào nên đến thăm đất nước này nhiều lần, do các mối 
quan hệ cá nhân là chìa khóa để tìm đối tác kinh doanh phù hợp tại Lào và tránh được những sai lầm. 

 Khoảng 36 doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại lý của họ đang hoạt động tại Lào. Hiện nay, các doanh 
nghiệp nước ngoài có thể nạp đơn xin làm hội viên tại Phòng Thương mại quốc gia Lào tại địa chỉ trang 
web: http://www.lncci.laotel.com/ 
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Chương 2: Môi trường chính trị  

Chính quyền và tình hình chính trị   

Chỉ có một Đảng chính trị hợp pháp tại Lào là Đảng cách mạng nhân dân Lào (LPRP). Chủ tịch nước là 
Choummaly Sayasone. Thủ tướng chính phủ là Bouasone Bouphavanh. Đường lối hoạt động của chính phủ 
Lào do Đảng quyết định thông qua 11 thành viên nắm quyền của Bộ Chính trị và 55 thành viên Ban chấp 
hành Trung ương Đảng. Các quyết định quan trọng của chính phủ do Bộ Chính trị đề ra. 

Hiến pháp Lào được thông qua năm 1991 và được sửa đổi gần nhất vào năm 2003. Quốc hội đã có thêm 
nhiều vị trí trong mỗi lần bầu cử, phê chuẩn các đạo luật mới, mặc dù các lãnh đạo cấp cao vẫn tiếp tục duy 
trì quyền ban hành các luật định chính thức. Cuộc bầu cử gần đây nhất diễn ra vào tháng 6/2006, khi Quốc 
hội tăng lên 115 thành viên. Lào đã ban hành một số luật mới trong những năm gần đây, nhưng việc điều 
hành đất nước vẫn chủ yếu dựa vào việc ban hành các nghị định. 

Từ khi xung đột Đông Dương kết thúc, những cuộc nổi loạn có quy mô nhỏ chống lại chế độ vẫn tiếp diễn. 
Các vụ xô xát bao gồm cuộc tấn công năm 2003 và 2004 đã gây khó khăn cho hoạt động vận tải đường bộ 
và các thị trường chung. Cũng xảy ra một số cuộc xung đột trong năm 2005 và 2007.  

Các quan chức chính phủ   

 Tổng thống - Choummaly Sayasone 

 Thủ tướng Chính phủ - Bouasone Bouphavanh 

 Đại diện thường trực Liên Hợp Quốc – Kanika Phommachanh  

Đại sứ Việt Nam tại Lào – Tạ Minh Châu 

Địa chỉ: Số 85 đường 23 Singha, Phường Phonsay, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane. 

E-mail: vnemba.la@mofa.gov.vn 

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam 

Địa chỉ: Số 22 Trần Bình Trọng, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 04-39424576 

Fax: 04-38228414 

E-mail: laoembassy_hanoi@yahoo.com 

Website: www.embalaohanoi.gov.la 
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Chương 3: Bán sản phẩm và dịch vụ tại Lào 

Sử dụng đại lý, nhà phân phối   

Hiện có nhiều công ty xuất nhập khẩu tại Vientiane, và các thành phố tại biên giới hay gần biên giới, như 
Bokeo, Khammouane, Savannakhet và Champasack. Tuy nhiên, hầu hết các công ty xuất nhập khẩu không 
đủ năng lực phân phối với quy mô lớn,. 

Các công ty nước ngoài đang tìm kiếm nhà phân phối hay đại lý tại một tỉnh cụ thể có thể liên lạc với chi 
nhánh cấp tỉnh của Phòng Thương mại quốc gia Lào (LNCC), tại trang web:  http://www.lncci.laotel.com/ và 
Sở Thương mại và Đầu tư các tỉnh. Phòng Thương mại quốc gia Lào có thể giúp các doanh nghiệp xác 
minh đối tác kinh doanh của mình. 

Thành lập văn phòng   

Để sử dụng giấy phép đầu tư nước ngoài, đơn xin phép đầu tư nước ngoài phải được giải quyết thông qua 
dịch vụ một cửa của Cục Xúc tiến – Quản lý trong nước và Đầu tư nước ngoài (DDFI), thuộc Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư (MPI). Các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Lào phải gửi đơn đến Cục Xúc tiến – Quản lý 
trong nước và Đầu tư nước ngoài ở cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh với bản sao hộ chiếu và lý lịch của nhà 
đầu tư nước ngoài; các nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư hay kế hoạch kinh doanh; thông tin liên quan 
đến việc kinh doanh (của chủ đầu tư) nếu đầu tư với tư cách pháp nhân; và bản sao thỏa thuận liên doanh 
trong trường hợp thành lập liên doanh. 

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm thông tin tại trang web: http://invest.laopdr.org/ 

Khi nhận được đơn xin thành lập văn phòng, Cục Xúc tiến – Quản lý trong nước và Đầu tư nước ngoài phối 
hợp với các ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương xem xét dự án và trả lời bằng văn bản cho 
nhà đầu tư nước ngoài. Tùy thuộc vào loại hình đầu tư mà Cục Xúc tiến – Quản lý trong nước và Đầu tư 
nước ngoài thường trả lời trong vòng 15 – 45 ngày làm việc. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện luật định sẽ nhận được giấy phép đầu tư nước ngoài, giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, và giấy chứng nhận đăng ký thuế cùng lúc từ Cục Xúc tiến – Quản lý trong 
nước và Đầu tư nước ngoài tại nơi họ đăng ký giấy phép. 

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận giấy phép đầu tư, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phải bắt đầu hoạt 
động kinh doanh theo các bước trong nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư như quy định trong giấy phép 
đầu tư nước ngoài. Nếu không theo kịp tiến độ, giấy phép đầu tư nước ngoài có thể bị thu hồi. 

Nhượng quyền kinh doanh   

Lào không có luật quy định cụ thể về nhượng quyền kinh doanh. Nhượng quyền kinh doanh pizza và kem 
mới bắt đầu vào năm 2009. 

Tiếp thị trực tiếp   

Tiếp thị trực tiếp tại Lào gặp khó khăn do tỉ lệ người dùng điện thoại thấp, (hiện nay chỉ 36/100 hộ gia đình 
có dịch vụ điện thoại), đường xá đi lại khó khăn, độ phủ dịch vụ bưu chính hạn chế, và tỷ lệ người biết chữ 
thấp (69% theo UNESCO). Tuy nhiên, mật độ phủ sóng và sử dụng điện thoại di động đang phát triển nhanh 
chóng tại đây. 

Liên doanh/ Cấp giấy phép   

Luật đầu tư nước ngoài của Lào cho phép liên doanh, nhưng yêu cầu các đối tác nước ngoài góp ít nhất 
30% vốn đăng ký. Góp vốn bằng ngoại tệ phải đổi sang đồng Kip theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng nước 
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào kể từ ngày góp vốn. Vốn sở hữu của đối tác nước có thể là ngoại tệ, 
máy móc và trang thiết bị, tư liệu sản xuất, công nghệ, và/hoặc các kỹ năng và quản lý. Các đối tác Lào (kể 
cả chính phủ Lào) có thể góp tiền, đất đai, quyền dùng nước, tài nguyên thiên nhiên, và/hoặc tư liệu sản 
xuất. Giá trị đầu vào và tài sản của mỗi bên được định giá theo giá trên thị trường quốc tế và đổi sang nội tệ 
theo tỷ giá hiện hành vào ngày thanh toán vốn sở hữu. Thành lập liên doanh phải tuân theo luật kinh doanh 
của Lào. Các luật lệ và quy tắc kinh doanh tại Lào được tìm thấy ngày càng nhiều trên các trang web của 
các bộ liên quan. 

Việc cấp giấy phép đòi hỏi đối tác Lào phải đáng tin cậy và việc tìm kiêm các cơ hội nên tham vấn từ chính 
phủ Lào và Phòng Thương mại quốc gia Lào. 

Bán hàng cho chính phủ    

Thủ tục thu mua của chính phủ Lào không rõ ràng. Ngân sách quốc gia được tài trợ nhiều từ vốn viện trợ 
phát triển chính thức (ODA), và các nhà tài trợ thường khuyến khích chính phủ mua các mặt hàng công 
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nghiệp nhà của nước họ như một phần của thỏa thuận viện trợ. Hầu hết các cơ hội kinh doanh liên quan 
đến cơ quan chính phủ Lào được liên kết với các nhà tài trợ và các dự án phát triển của họ. Hợp đồng hỗ 
trợ cho các dự án này thường được mời thầu trên các báo, mặc dù đây là các cuộc đấu thầu mở và công 
bằng nhưng thực chất là không rõ ràng. 

Các kênh phân phối   

Nhìn chung, các công ty bán buôn xuất nhập khẩu thường nhập khẩu hàng hóa vào Lào và bán cho các nhà 
bán lẻ. Hàng hóa có thể đưa vào Lào bằng đường hàng không, đường bộ, hoặc đường sông. Cho đến nay 
chưa có các hoạt động đường sắt tại Lào, tuy nhiên một nhánh đường sắt từ Nong Khai, ở đông bắc Thái 
Lan, đã bắt đầu hoạt động vào năm 2009. Hệ thống đường bộ và cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực yếu kém 
khiến việc phân phối hàng hóa tại các vùng ngoài các thành phố chính như Vientiane, Luang Prabang, 
Savannakhet và Pakse gặp khó khăn, mất thời gian, và tốn kém. Tuy nhiên, tuyến đường chính Bắc - Nam 
đang được tích cực sửa chữa, và hành lang Bắc - Nam và Đông - Tây, dự định sẽ nối kết nền kinh tế Trung 
Quốc, Việt Nam, và Thái Lan thông qua Lào, sẽ được trải nhựa và có chất lượng tốt. 

Kỹ thuật bán hàng   

Các sản phẩm nước ngoài tại Lào nói chung có uy tín do kỹ thuật tinh xảo và chất lượng cao hơn hàng nội 
địa. Phần lớn hàng tiêu dùng được bán tại Lào là từ các quốc gia láng giềng. Các sản phẩm của nước ngoài 
có thể gặp khó khăn tại thị trường Lào do giá khá cao. Để cạnh tranh thành công, một số công ty nước 
ngoài đã kết hợp quảng cáo hằng ngày với các buổi hội thảo, chương trình đào tạo, triển lãm thương mại, 
các sự kiện ra mắt sản phẩm cho dành các nhà bán buôn và nhà phân phối, cũng như khách hàng. Ngôn 
ngữ Thái Lan và Lào tương tự nhau nhưng không giống nhau. Tuy nhiên, các sản phẩm Thái Lan với tiếng 
Thái trên bao bì đóng gói thường thấy ở Lào. Các sản phẩm của nước ngoài mà trên bao bì đóng gói được 
dịch sang tiếng Lào hay các nguyên vật liệu thì thường được người sử dụng đón nhận nhiều hơn.  

Thương mại điện tử   

Mặc dù việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại Lào ngày càng được quan tâm, nhưng hiện nay cơ sở 
hạ tầng vẫn còn thiếu và thương mại điện tử hầu như không có. Truy cập internet băng thông rộng được 
giới thiệu tại Vientiane vào năm 2006. Tuy nhiên, điện thoại di động thường được sử dụng như một phần 
của chiến dịch quảng cáo và là thị trường sôi động đối với nhạc chuông và các phụ kiện. Công nghệ "3G" 
của điện thoại di động hiện đang được nhiều nhà cung cấp tung ra. 

Xúc tiến thương mại và quảng cáo   

Quảng cáo và xúc tiến thương mại là các công cụ tiếp thị quan trọng đối với sản phẩm của các công ty nước 
ngoài. Vì gần như tất cả người dân Lào đều có ti vi riêng và xem quảng cáo của Thái. Uy tín  tốt và chiến 
dịch quảng cáo mạnh mẽ ở Thái Lan có thể sẽ ảnh hưởng tích cực đến người tiêu dùng Lào. Nhiều công ty 
quảng cáo trên hai tờ báo của Lào như Vientiane Mai – một tờ báo tiếng Lào, và Vientiane Times – một tờ 
báo tiếng Anh. Dưới đây là danh sách tóm tắt các tờ báo lớn, tạp chí kinh doanh, đài phát thanh, đài truyền 
hình và các công ty quảng cáo kinh doanh tại Lào: 

1. Thời báo Vientiane (tiếng Anh)  

Pangkham Rd. Vientiane, Lao PDR P.O.Box: 5723 

Điện thoại: (856) 21 216-364, 252629 or 217-593 

Fax: (856) 21 216-365 http://www.vientianetimes.com 

Email: info@vientianetimes.gov.la 

2. Pasaxon (tiếng Lào)  

66 Setthathirath Street, P.O. Box: 1110, Vientiane, Lao PDR  

Điện thoại: (856) 21 212-466 or 212-470 

Fax: (856) 21 212-470 

http://www.pasaxon.org.La 

Email:infonews@pasaxon.org.La 

3. Vientiane Mai (tiếng Lào) 

36 Rue Setthathirath, P.O. Box: 989, Vientiane, Lao PDR  

Điện thoại: (856) 21 212-623 or 212-624 
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Fax: (856) 21 215-989 or 212-989 

Email: admin@vientianemai.net  

Website: www.vientianemai.net 

4. Vientiane Thurakit Sangkhom (kinh doanh-xã hội, tiếng Lào) C/O Vientiane 

36 Rue Setthathirath, P.O. Box: 989, Vientiane 

Điện thoại: (856) 21 212-623 or 212-624 

Fax: (856) 21 215-989 or 212-989  

Website: www.vientianemai.net 

Email: webmaster@vientianemai.net 

5. Thông tấn xã Lào 

80 Setthathirath Ave. P.O. Box: 3770, Vientiane 

E-mail: kplnews@yahoo.com 

Điện thoại: (856) 21 251090, 215-402, 212-447 or 212-449 

Fax: (856) 21 212446, 251090.  MB: (856-20) 5400219 

6. Lao National Radio c/o Ministry of Information and Culture Rue Sethathirath 

Điện thoại:(856) 21 212-428, 212-429, 212-431, 212-432 or 212-433  

Fax: (856) 21 212430 

Email: nationalradio@hotmail.com 

7. Lao National TV 1 and 3 

Chommany Neua village; Xaythany District, Vientiane Capital. P.O.Box 3156  

Điện thoại: (856) 21 412183,  413766-7 và 710971 

Fax: (856) 21 710182  

Email : kinomaru24@yahoo.com 

Website : http ://www.lntv.gov.la/ 

8. Trung tâm hội nghị và triển lãm thương mại quốc tế Lào 

http://www.laosstar.com/LaoIt/default.asp 

Định giá   

Chính phủ Lào tiếp tục kiểm soát giá bán lẻ xăng và dầu diesel, cũng như một số các mặt hàng "nhạy cảm" 
khác. Khi Lào hướng đến việc trở thành thành viên WTO thì việc kiểm soát giá cũng như việc hạn chế nhập 
khẩu sẽ bị hạn chế triệt để. Mặc dù Chính phủ thường thảo luận về sự cần thiết kiểm soát giá lương thực 
chung, nhưng trên thực tế thị trường sẽ định giá cho loại thực phẩm đó. "Luật kinh doanh" ghi rõ một số lĩnh 
vực mà chính phủ dành quyền "kiểm soát chặt chẽ." Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm tại website: 
http://www.undplao.org/ 

Danh sách các mặt hàng hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu có thể được tìm thấy tại trang web: 
http://www.aseansec.org/14292.htm 

Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực vào đầu năm 2009. Hiện tại thuế này chỉ áp dụng cho một số ít các tập đoàn lớn. 

Dịch vụ bán hàng/Hỗ trợ khách hàng   

Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng dường như chỉ các công ty đa quốc gia có quy mô lớn như Toyota và Ford áp 
dụng, những công ty này rất được ủng hộ tại Lào. Nhìn chung, quan điểm đối với dịch vụ khách hàng, đặc 
biệt ở cấp độ bán lẻ, vẫn còn đang trên đà phát triển theo hướng phong cách phương Tây. 

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ   

Lào trở thành thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) năm 1995, và WIPO đã bắt đầu giúp 
đỡ Lào dự thảo luật sở hữu trí tuệ năm 1996. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (NSTO), trực thuộc 
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Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, quản lý việc cấp chứng nhận nhãn hiệu thương mại cho các mặt hàng 
xuất hiện lần đầu hay đăng ký lần đầu. Hiện có hơn 18.109 [S4] nhãn hiệu đăng ký tại Lào. Trang web của 
Cơ quan có thẩm quyền Quốc gia về Khoa học và Công nghệ tại Lào (NAST [S5]) là http://www.nast.gov.la/ 

Lào trở thành thành viên của Hệ thống cấp bằng sáng chế khu vực ASEAN vào năm 2000 nhưng thiếu nhân 
viên đủ trình độ chuyên môn để giám định bằng sáng chế. Lào là một thành viên của Công ước Paris về Bảo 
hộ sở hữu công nghiệp năm 1998, nhưng chưa tham gia vào Công ước Bern về bản quyền. Thật sự hiện 
nay vẫn chưa có cơ chế cấp bản quyền tại Lào. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (IPR), doanh nghiệp có thể xem trong Báo cáo 
xu hướng đầu tư. Nhìn chung, mặc dù Lào đang tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mạnh 
mẽ hơn, nhưng vẫn có nhiều hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt là liên quan đến nội dung số. 

Phân tích/đánh giá   

Phân tích kỹ là chìa khóa mở cửa vào thị trường Lào. Các công ty nên đến Lào nhiều lần trước khi đầu tư 
để gặp các đối tác tiềm năng và quan chức chính phủ có liên quan. Làm việc với luật sư được giới thiệu tại 
Lào.  

Nguồn thông tin hữu ích   

Phòng Thương mại Quốc gia Lào (LNCC): http://www.lncci.laotel.com/ 

Sở Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAST): http://www.nast.gov.la/ 

Trung tâm hội nghị Lào: http://www.laosstar.com/LaoIt/default.asp 

Luật pháp Lào (tiếng Anh): http://www.na.gov.la/eng/laws 

Tin tức:  

http://www.vientianetimes.com 

http://www.pasaxon.org.la 

http://www.lntv.gov.la/ 

http://www.vientianemai.net 
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Chương 4: Quy định và tiêu chuẩn thương mại 

Thuế nhập khẩu   

Hệ thống thuế nhập khẩu của Lào nhằm thúc đẩy nhập khẩu đầu vào cho đầu tư và sản xuất trong khi bảo 
hộ hàng sản xuất trong nước và hạn chế nhập khẩu hàng xa xỉ. Nhà đầu tư nước ngoài không cần đóng 
thuế nhập khẩu các mặt hàng máy móc và trang thiết bị dành cho sản xuất, hoặc phụ tùng thay thế. Nguyên 
liệu và hàng hóa trung gian phục vụ cho xuất khẩu cũng được miễn thuế. Nguyên liệu thô và hàng hóa trung 
gian dùng cho ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu có thể được đãi ngộ đặc biệt dựa trên thỏa thuận ưu 
đãi. 

Có hai mức thuế nhập khẩu tiêu chuẩn là 5% và 10%. Những mức này được công bố bởi Cục Hải quan. 
Các nhà nhập khẩu có thể phải đóng thuế doanh thu cũng như thuế môn bài. Nhiều hàng hóa nhập khẩu sẽ 
phải chịu thuế môn bài và thuế doanh thu từ 5% đến 10%. 

Chính phủ Lào bắt đầu áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) vào tháng 1/2009. Để biết thêm thông tin về thuế 
giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế doanh thu, doanh nghiệp có thể liên hệ theo địa chỉ:  

Cục Thuế và Bộ Tài chính của Lào.  

Điện thoại: (856-21) 217.205    

Fax: (856-21) 218.569 

Rào cản thương mại   

Chính phủ Lào đã đơn giản hóa cơ cấu thuế xuất nhập khẩu và đang sửa đổi các rào cản phi thuế quan. 
Theo các báo cáo, hiện các quan chức hải quan Lào vẫn tiếp tục thu thuế tùy tiện nhiều mặt hàng nhập 
khẩu, Các nhà nhập khẩu có quyền từ chối thực thi những quyết định thuế quan nếu họ cảm thấy không phù 
hợp. Dựa trên Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam – Lào năm 2011, về các mặt 
hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam-Lào thì hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam và 
Lào được chia thành 3 nhóm: 1) nhóm các mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi 0%; 2) nhóm các mặt 
hàng được ưu đãi giảm thuế 50% so với thuế suất trong khu vực mậu dịch tự do AFTA; 3) nhóm các mặt 
hàng không được hưởng thuế suất ưu đãi. Ngoài ra, bản thỏa thuận cũng quy định hạn ngạch nhập khẩu 
đối với một số mặt hàng của Lào xuất khẩu sang Việt Nam. Hiện nay Lào không còn hạn ngạch nhập khẩu ô 
tô và việc cấm nhập khẩu đã giảm. Để biết thêm thông tin chi tiết, doanh nghiệp có thể truy cập website theo 
địa chỉ: http://www.aseansec.org/14292.htm 

Các quy định và chứng từ nhập khẩu   

Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu phải được gửi tới cơ quan thương mại cấp tỉnh nơi công ty nhập khẩu 
hoạt động. Giấy phép xuất nhập khẩu có giá trị pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, 
nhưng nhà đầu tư phải thông báo cho nhà chức trách khi họ dự định tiếp tục hoạt động kinh doanh. Chính 
phủ Lào quy định hạn ngạch xe được miễn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp và nhà nhập khẩu đủ tư cách 
pháp nhân. 

Đối với hàng hoá nói chung, khi mỗi lô hàng được nhập vào, nhà nhập khẩu phải có đầy đủ các giấy tờ sau 
đây: 1) hoá đơn bán hàng; 2) phiếu đóng gói; 3) chứng từ vận tải; 4) vận đơn; 5) tờ khai hải quan. Nhập 
khẩu nguyên liệu để tái xuất phải có các chứng từ giống như các nhà nhập khẩu khác, trừ hợp đồng và giấy 
phép nhập khẩu. 

Chính phủ Lào không có quy định chính thức về việc hạn chế nhập khẩu ô tô, nhưng việc nhập khẩu này do 
quân đội Lào kiểm soát. 

Các nhà nhập khẩu ô tô , cá nhân hay doanh nghiệp, nếu không được chính phủ miễn thuế, thì họ phải đóng 
thuế nhập khẩu, thuế doanh thu, thuế môn bài, và thuế phụ trội đối với hàng xa xỉ theo mức thuế xuất nhập 
khẩu mà chính phủ đã ban hành. 

Khi nộp đơn khai báo xuất khẩu, nhà xuất khẩu phải có các giấy tờ sau: 

1) Đơn xin khai báo xuất khẩu; 2) giấy phép xuất nhập khẩu (đối với hàng hoá do Bộ và chính phủ kiểm 
soát, ví dụ như kim cương thô hay kim cương đã qua chế tác); 3) hóa đơn bán hàng; 4) phiếu đóng gói, 5) 
giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận ưu đãi xuất xứ nếu có; 6) giấy chứng nhận an toàn vệ sinh đối với 
thực phẩm xuất khẩu; và 7) giấy chứng nhận sản phẩm cho các sản phẩm công nghiệp. Thông thường các 
giấy tờ thủ tục tùy thuộc vào luật của nước sẽ xuất khẩu đến. 

Ngoài những giấy tờ kể trên, khi xuất khẩu hay nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm, hoặc các sản phẩm hóa 
chất, nhà nhập khẩu phải có giấy phép từ cơ quan quản lý nhập khẩu thực phẩm và dược phẩm của Cục 
thực phẩm và dược phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Để biết thêm thông tin, doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ 
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quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Bộ Y tế, theo số fax và 
số điện thoại sau đây:  

Tel: (856) 21 214.013-5, 213.496, 243.657, 222.626, 240.653, 951.096, 263.546.  

Fax: (856) 21 214.015.    

Email: drug@laotel.com 

Kiểm tra hàng hóa trước khi giao có phù hợp với các yêu cầu về luật lệ của nước xuất khẩu đến hay không 
là rất cần thiết. Lào không có quy định cụ thể về nhãn mác. 

Tạm nhập   

Hàng hóa nhập khẩu với mục đích gia công, lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh, hoặc triển lãm và tái xuất 
khẩu, đều được miễn thuế. Hàng hoá quá cảnh qua Lào phải có giấy tờ cần thiết như hàng nhập khẩu và 
xuất khẩu. Hàng hóa vận chuyển qua Lào không phải chịu thuế xuất nhập khẩu. 

Quy định về nhãn mác   

Lào không có luật lệ nào về nhãn mác sản phẩm. 

Hàng cấm và hạn chế nhập khẩu   

Thông báo số 1367/MIC.EID, ban hành ngày 10/10/2006, quy định các loại hàng hóa bị cấm nhập khẩu. 
Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm: các loại súng cầm tay, đạn, thuốc nổ, vũ khí chiến tranh và các 
loại xe, hạt thuốc phiện, hoa thuốc phiện, cần sa, thuốc trừ sâu độc hại, các sản phẩm khiêu dâm, và các tài 
liệu có ảnh hưởng tiêu cực đến nền văn hóa và ổn định quốc gia của Lào. 

Danh mục hàng hoá không được xuất khẩu gồm: súng trường, đạn, chất nổ, vũ khí chiến tranh và các loại 
xe, hạt thuốc phiện, hoa thuốc phiện, cần sa, động vật và sản phẩm từ động vật, gỗ nguyên liệu, gỗ tự nhiên 
hoặc gỗ xẻ, gỗ trầm hương hay gỗ lớn đốn từ rừng tự nhiên, hoa lan giống nguyên thủy, song mây nguyên 
liệu, lưu huỳnh (phân dơi), di sản quốc gia hoặc vật phẩm có giá trị lịch sử, và tượng Phật cổ. 

Hàng hóa xuất khẩu phải có giấy phép gồm có: 

Động vật sống bao gồm cá và thủy sản; lúa gạo; cánh kiến đỏ, cánh kiến trắng và các sản phẩm lâm nghiệp 
khác; các sản phẩm mỏ; gỗ và sản phẩm gỗ; kim cương chưa chế tác; vụn bạc và vàng miếng. 

Để biết thêm danh sách chi tiết các mặt hàng hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu, doanh nghiệp có thể truy 
cập trang web: http://www.moc.gov.la/default.asp  

Hải quan và thông tin liên lạc   

 Ông Santiphab Phomvihan, Giám đốc Cục Hải quan thuộc Bộ tài chính 

Điện thoại: (856) 21 213810 or 223520     

Fax: (856) 21 -217452 

Email: santipharb@mof.gov.la 

 Ông Khampoun Inpengrasbout – Trưởng bộ phận Quan hệ nước ngoài, Cục Hải Quan, Bộ tài chính, 
Vientiane 

 Điện thoại: (856) 21 223524     

 Fax: (856) 21 223521  MB: 5803072 

 Ông Silivanh Phankhamphio, Phó phòng quan hệ quốc tế của Cục Hải Quan trực thuộc Bộ tài chính 

Điện thoại: (856-21) 223524   

Fax: (856-21) 223521 

Email. sirivanhp@yahoo.com 

 Ông Khoun Southammakhoth, Tổng giám đốc Cục xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Công nghiệp và 
Thương mại 

Điện thoại: (856-21) 412007. ext 232 hoặc  412010   

Fax: (856-21) 412010 

Email: southak@yahoo.co.uk 
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 Ông Souliyol Philavong, Phó giám đốc Cục xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Công nghiệp và Thương 
mại 

Tel: (856-21) 412007 ext 232 hoặc 413910    

Fax: (856-21) 413910 

 Cục Hải quan Lào: http://laocustoms.laopdr.net 

Tiêu chuẩn   

Lào không có luật cụ thể về tiêu chuẩn hàng hoá xuất nhập khẩu. Hàng hóa được phép nhập khẩu căn cứ 
vào các chứng nhận của nước xuất khẩu. 

Tố chức đánh giá tiêu chuẩn    

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phải tuân theo Hiệp định hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) để thông báo cho WTO tất cả những quy định kỹ thuật đã được đề 
ra mà có thể gây ảnh hưởng đến thương mại của các nước thành viên khác.  

Hiệp định thương mại   

Lào trở thành thành viên của ASEAN năm 1997 và cam kết đề ra mức thuế phù hợp với các cam kết AFTA. 
Hiện nay, Lào đang trong vòng đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Các quốc gia đã cấp hệ 
thống ưu đãi phổ cập (GSP) cho Lào gồm: Nhật Bản (tất cả sản phẩm); Úc (miễn thuế nhập khẩu); Liên 
minh châu Âu, Hàn Quốc, Na Uy và Thụy Sĩ. Lào cũng đã ký hiệp định thương mại với 18 quốc gia gồm: 
Việt Nam; Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Bắc Triều Tiên, Philippines, Mông Cổ, Indonesia, 
Malaysia, Bulgaria, Nga, Ấn Độ, Belarus, Argentina, Hoa Kỳ, Kuwait và Thổ Nhĩ Kỳ . 

Nguồn thông tin hữu ích   

Lao Customs Department: http://laocustoms.laopdr.net  

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Lào 

http://www.laotrade.gov.la 
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Chương 5: Môi trường đầu tư 

Chính sách mở cửa cho đầu tư nước ngoài. 

Một trong những chính sách phát triển kinh tế lớn của Chính phủ Lào là mở rộng cửa cho đầu tư nước 
ngoài. Chính phủ Lào cho phép thành lập các công ty, tổ chức kinh tế với 100% vốn sở hữu nước ngoài. 
Nhìn chung môi trường đầu tư của Lào còn còn chưa hấp dẫn, tuy nhiên cùng với quyết tâm của chính phủ, 
tình trạng này đang được cải thiện. Lào  là một trong những quốc gia có chỉ số minh bạch và  thuận lợi trong 
kinh doanh được cộng đồng quốc tế đánh giá ở mức thấp. 

Chính sách cải cách, mở cửa kinh tế của Lào được khởi xướng và bắt đầu từ năm 1988, Đến ngày 22 tháng 
10 năm 2004 chính phủ Lào đã ra Nghị định số 73/PO về khuyến khích đầu tư nhằm thúc đẩy hơn nữa đầu 
tư trực tiếp nước ngoài  và coi đây như một chính sách lớn để  phát triển và tăng trưởng kinh tế. Luật 
khuyến khích đầu tư nước ngoài năm 2004 và sửa đổi bổ sung 2009 cho phép các nhà đầu tư nước ngoài 
đầu tư vào tất cả các lĩnh vực kinh doanh và khu vực đầu tư thuộc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, ngoại 
trừ những hoạt động kinh doanh có thể gây phương hại đến an ninh quốc gia, có tác động tiêu cực đến môi 
trường, hoặc được coi là có hại cho sức khỏe hay có tác động tiêu cực đến truyền thống dân tộc. Trong 
những năm gần đây, nguồn vốn FDI đổ vào Lào gia tăng đáng kể, đặc biệt là trong các lĩnh vực như  khai 
thác mỏ, thủy điện, trồng rừng và nông nghiệp. Theo số liệu của chính phủ Lào, 5 quốc gia đầu tư nước 
ngoài lớn nhất của Lào theo thứ tự gồm: Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Pháp, và Nhật Bản. 

Các dự án có nguồn vốn FDI lớn, đặc biệt là trong ngành công nghiệp khai thác mỏ và xây dựng các nhà 
máy thủy điện, thông thường được yêu cầu phải dành cho chính phủ sở hữu một phần, phần góp vốn của 
chính phủ là tiền vay mượn từ các nhà đầu tư hoặc các tổ chức đa phương. Nổi bật nhất là đập thủy điện 
Nam Theun II, với 25% cổ phần sở hữu của chính phủ được tài trợ bởi hàng loạt các tổ chức tài chính quốc 
tế. Thời hạn đầu tư của một dự án đầu tư nước ngoài phụ thuộc vào tính chất, quy mô và điều kiện của dự 
án, nhưng thông thường không vượt quá 50 năm. Trong một số trường hợp đặc biệt, các doanh nghiệp đầu 
tư nước ngoài có thể được mở rộng thời hạn với sự chấp thuận của chính phủ. Tuy nhiên, thời gian đầu tư 
mà một doanh nghiệp nước ngoài được chính phủ chấp thuận gia hạn sẽ không được vượt quá 75 năm. 

Các nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động kinh doanh tại Lào phải nộp báo cáo đầu tư  cho Cục Xúc tiến 
và Quản lý Đầu tư trong nước và Nước ngoài (DDFI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI). Báo cáo đầu tư sẽ 
được chuyển cho các bộ ngành liên quan và của Văn phòng Thủ tướng xem xét và cho ý kiến để bổ sung 
hay chỉnh sửa. Theo Nghị định 301 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12 tháng 10, năm 2005, các dự án đầu 
tư nước ngoài có tổng vốn 20 triệu USD trở lên phải được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng 
Bộ KH & ĐT có thể phê duyệt các khoản đầu tư dưới 20 triệu USD, Thứ trưởng có thể phê duyệt các dự án 
đầu tư dưới 10 triệu USD. Các quan chức cấp tỉnh có quyền xem xét và phê duyệt các dự án FDI có tổng 
vốn dưới 3 triệu USD, riêng tại bốn tỉnh lớn hơn - Vientiane Capital, Savannakhet, Chămpasăc, và Luang 
Prabang,  là 5 triệu USD. 

Các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia liên doanh để đầu tư vào Lào phải góp ít nhất 30% vốn đăng ký 
của liên doanh. Nếu vốn góp bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Kip dựa trên tỷ giá của Ngân hàng Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào vào ngày chuyển vốn góp. Các công ty thuộc sở hữu 100% vốn nước ngoài được thành 
lập có thể là một công ty mới hay chi nhánh văn phòng của một công ty nước ngoài hiện có. Trong suốt thời 
gian hoạt động của một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tài sản của doanh nghiệp không được thấp hơn 
vốn đăng ký của mình. Cục Xúc tiến và quản lý đầu tư trong nước và nước ngoài (DDFI), Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (MPI) là cơ quan chủ trì cùng với các Bộ, ngành liên quan xem xét tính khả thi về tài chính và kỹ 
thuật của dự án. Khi nhận đề án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải phối hợp với các ngành liên quan và chính 
quyền địa phương để xem xét và trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư nước ngoài, tùy thuộc vào loại dự án, 
văn bản trả lời sẽ có trong vòng 15-45 ngày làm việc. 

Các nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh tại Lào phải có các loại giấy tờ sau: giấy phép đầu tư nước 
ngoài, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và giấy chứng nhận đăng ký thuế do văn phòng Bộ KH & ĐT tại 
địa phương mà doanh nghiệp đầu tư cấp. Sau khi có đủ các loại giấy tờ trên, họ được coi là doanh nghiệp 
thành lập phù hợp với pháp luật của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ 
ngày nhận giấy phép đầu tư các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phải chính thức hoạt động kinh doanh. 
Nếu quá hạn, thì cơ quan thẩm quyền có thể rút giấy phép đầu tư. 

Ngoài giấy phép đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải có thêm một số loại giấy phép khác bao gồm giấy đăng 
ký kinh doanh phải được gia hạn hàng năm của Bộ Công Thương, giấy đăng ký thuế của Cục thuế, Bộ Tài 
chính, giấy đăng ký con dấu của Bộ Công an, giấy phép khác của các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đầu 
tư (ví dụ, Bộ Công nghiệp và Thương mại cho các doanh nghiệp sản xuất, Bộ Công chính và Vận tải, vv), 
giấy phép thích hợp từ chính quyền địa phương, và giấy phép xuất nhập khẩu. Việc có đầy đủ các giấy phép 
cần thiết là một thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là ở các khu vực bên ngoài thủ 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn  

12/25 



 

THỊ TRƯỜNG LÀO 
 

đô. Gần đây Bộ kế hoạch đầu tư đã đưa ra chính sách "một cửa",  hy vọng sẽ giúp giảm bớt khó khăn và 
tốn kém cho các doanh nghiệp. 

Lào có luật riêng về hợp đồng – tham khảo nghị định 41/PO ngày 27 tháng 07 năm 1990 và luật hợp đồng 
số 02/1990 ngày 10 tháng 7 năm 1990. Xem: http://www.mfa.gov.sg/vientiane/Laws/Contract%20Law.pdf 

Tuy nhiên, cũng có một số lưu ý về hợp đồng gồm: 

 Hợp đồng có thể bị mất hiệu lực nếu nó là bất lợi cho một bên, và 

 Một hợp đồng được coi là không có hiệu lực nếu nó xung đột với lợi ích của nhà nước hoặc cộng đồng. 

Mặc dù ở Lào có hệ thống tòa án thương mại, tuy nhiên trong thực tế hầu hết các thẩm phán xét xử các 
tranh chấp thương mại có rất ít kiến thức về luật thương mại. Do đó khi kinh doanh tại Lào nên liên hệ với 
các công ty luật có uy tín để được tư vấn về hợp đồng. 

Từ năm 2006, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và nền kinh tế, chính phủ Lào đã bãi bỏ chế độ 
hạn chế nhập khẩu cho tất cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với 
quyết định này chính phủ không còn yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp kế hoạch nhập khẩu hàng năm để 
Bộ Thương mại phê duyệt, tuy nhiên quyết định này không áp dụng với việc nhập khẩu nhiên liệu. Đối với 
các doanh nghiệp nhập khẩu nhiên liệu, chính phủ kiểm soát giá bán lẻ và lợi nhuận của xăng và dầu 
diesel. Chất nổ, vũ khí, các loại văn hóa phẩm có ảnh hưởng tiêu cực đến chính phủ được liệt vào danh 
mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. 

Danh mục hàng hóa hạn chế xuất nhập khẩu có thể tham khảo thêm tại website của Bộ Công thương Lào 
tại địa chỉ: http://www.moc.gov.la/default.asp. 

Phần lớn sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp của Lào được tạo ra từ khu vực kinh tế tư nhân. Các 
doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước (DNNN) hiện chỉ chiếm khoảng 1% tổng số việc làm. Khoảng 97% lao 
động làm việc tại các cơ sở sản xuất nhỏ (dưới 10 lao động). Các công ty nước ngoài quan tâm đến việc 
mua lại doanh nghiệp nhà nước phải nộp đơn cho Cục Xúc tiến và quản lý trong nước và đầu tư nước ngoài 
(DDFI) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI). Có thể mua cổ phần trong doanh nghiệp nhà nước có quy mô 
vừa và lớn bằng cách liên doanh với chính phủ Lào. 

Các chính sách chuyển đổi và chuyển giao   

Để tạo điều kiện giao dịch kinh doanh và chuyển đổi tiền tệ, nhà đầu tư nước ngoài thường mở ít nhất hai 
tài khoản tại các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước tại Lào. Hiện tại ở Lào có các ngân hàng 
thương mại đang hoạt động  của các quốc gia sau; Úc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, và 
Vương quốc Anh. Tài khoản Ngân hàng phải được duy trì theo quy định của Luật Kế toán doanh 
nghiệp. Luật quy định không giới hạn đối với các nhà đầu tư về chuyển ra nước ngoài lợi nhuận tư sau thuế, 
thu nhập từ chuyển giao công nghệ, vốn ban đầu, lãi suất, tiền công, tiền lương, hay các khoản phải nộp về 
quốc gia của công ty hoặc nước thứ ba, miễn là nhà đầu tư được sự chấp thuận của chính phủ Lào. Các 
giao dịch này được thực hiện theo tỷ giá chính thức vào ngày thực hiện. Trước đây, nhằm mục đích giới hạn 
việc hồi hương dòng vốn ngoại tệ, việc cung cấp ngoại hối tại Lào có nhiều hạn chế. Dòng vốn ngoại đang 
tiếp tục chảy vào Lào trong những năm gần đây và doanh nghiệp nước ngoài phải báo cáo về hoạt động và 
nộp báo cáo tài chính hàng năm cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI). 

Tước quyền sở hữu và bồi thường   

Luật pháp và các quy định hiện hành của Lào bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thu giữ, 
tịch thu, hoặc quốc hữu hóa chỉ được tiến hành khi nó được cho là cần thiết vì mục đích công, khi đó nhà 
đầu tư nước ngoài sẽ được bồi thường. Đã có một số trường hợp bị chính phủ thu hồi giấy phép đầu tư, 
việc thu hồi giấy phép đầu tư có thể không được kháng cáo lên một cơ quan độc lập, và các công ty có giấy 
phép bị thu hồi thì phải thanh lý tài sản của mình. Ngoài ra, một công ty mà không tiến hành kinh doanh 
trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký có thể bị rút giấy phép và phải giải thể  nếu không đưa ra được lý do 
chính đáng. 

 Giải quyết tranh chấp   

Theo Luật Đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư khi có tranh chấp đầu tư phải tìm đến các trọng tài trước khi tiến 
hành các hành động pháp lý. Nếu trọng tài không đưa ra được một giải pháp hoà giải, đương sự có thể gửi 
yêu cầu của mình cho cơ quan trọng tài kinh tế của Lào, hoặc của quốc gia của nhà đầu tư, hoặc một tổ 
chức quốc tế đã được hai bên nhất trí. Trong thực tế, tại Lào không có trọng tài độc lập đủ năng lực hòa 
giải, do đó lời khuyên dành cho các nhà đầu tư nước ngoài là nên tìm trọng tài ở nước ngoài. Kể từ khi  ra 
đời đến nay, cơ quan trọng tài của Lào được coi là thiếu quyền hạn thực thi. Lào và Việt Nam cùng chưa là 
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thành viên của Trung tâm Quốc tế về Giải quyết tranh chấp đầu tư, nhưng Lào cũng là một thành viên của 
Liên hiệp quốc về Luật Thương mại quốc tế. 

Trong các tranh chấp liên quan đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các phán quyết cũng được chính bộ này đưa ra 
mà không có cơ quan độc lập giải quyết và ra phán quyết riêng biệt. Vì vậy, doanh nghiệp luôn cảm thấy sự 
không công bằng khi chính phủ không có cơ quan giải quyết tranh chấp độc lập. Năm 2007, đã có 02 công 
ty nhỏ của Mỹ tranh chấp với chính phủ Lào, kết quả là một công ty đã bị thu hồi giấy phép đầu tư và các 
chủ sở hữu không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiến hành thanh lý tài sản. Công ty thứ 2 đã không 
được gia hạn giấy phép hoạt động đến năm 2008. 

Hệ thống pháp luật Lào đang được hoàn thiện, nhưng hiện tại vẫn còn nhiều lỗ hổng và bất hợp lý. Pháp luật 
đôi khi mâu thuẫn với nhau và thường thiếu các quy định hướng dẫn thực hiện. Ví dụ, miễn thuế và thuế nhập 
khẩu thấp áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài được quy định ở luật đầu tư nước ngoài không thống nhất với 
luật hải quan và luật thuế. Cùng với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Singapore, và 
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), một số luật đã được chính thức dịch sang tiếng Anh. Các luật 
đã được ban hành bằng tiếng Anh bao gồm: luật doanh nghiệp, luật thuế, luật phá sản, luật hải quan, và luật 
giao dịch bảo đảm. Các quy định về thực thi Luật Đầu tư nước ngoài đã được phê duyệt ngày 10 tháng 10 
năm 2005.  Việc áp dụng luật pháp của Lào nhiều nơi còn chưa phù hợp với pháp luật và kiến thức về pháp 
luật còn hạn chế, thiếu thống nhất đặc biệt là các khu vực không phải là thủ đô. Sự tồn tại của hàng loạt Nghị 
định hướng dẫn của chính phủ đã làm cho tình hình càng phức tạp và rối rắm. Trong khi xu hướng trong chính 
phủ hiện nay là hướng tới sự cởi mở hơn và trách nhiệm hơn, các nhà đầu tư cần nhận thức rằng cải cách 
kinh tế và pháp lý tại Lào vẫn đang trong quá trình chuyển đổi và hoàn thiện. 

Chính phủ Úc, EU, Mỹ, và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đang có dự án hỗ trợ Lào gia nhập Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm mục đích mang đến cho Lào một hệ thống pháp luật thương mại 
phù hợp với các tiêu chuẩn của WTO. Lào cũng đã thiết lập tòa án thương mại năm 2003, và bắt đầu hoạt 
động từ năm 2005. Ngoài ra, Hội luật sư Lào cũng đã được thành lập vào năm 2007. 

Lào chưa có đạo luật chống độc quyền. Luật phá sản cho phép doanh nghiệp hoặc chủ nợ có quyền yêu 
cầu toàn án đưa ra phán quyết phá sản, và cho phép các doanh nghiệp có quyền yêu cầu hòa giải. Từ trước 
đến này chưa ghi nhận một trường hợp một doanh nghiệp hay một chủ nợ nước ngoài nào yêu cầu tòa án 
đưa ra phán quyết phá sản. 

Những quy định hoạt động và ưu đãi đầu tư 

Lào không áp đặt các quy định hoạt động, tuy nhiên chính phủ Lào khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài 
ưu tiên tuyển dụng các công dân Lào vào làm việc. Theo luật đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có quyền 
thuê lao động nước ngoài nhưng không được vượt quá 10% tổng số lao động của doanh nghiệp. Trong 
trường hợp cần lao động có tay nghề cao, hoặc dự án mang tính chính trị quan trọng, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư có thể xác nhận và cho phép các doanh nghiệp có thể thuê hơn 10% lao động nước ngoài nếu cần thiết. 
Trước khi đưa lao động nước ngoài vào Lào làm việc, doanh nghiệp phải xin giấy phép làm việc từ Bộ Lao 
động và Xã hội. Danh sách lao động nước ngoài cũng phải được nộp cho phòng Kế hoạch, Giám sát và 
đánh giá thuộc Cục Xúc tiến và quản lý trong nước và đầu tư nước ngoài (DDFI). 

Ưu đãi cho đầu tư nước ngoài: Lào áp dụng ưu đãi và khuyến khích cho đầu tư nước ngoài phụ thuộc vào 
lĩnh vực và khu vực đầu tư. Theo Điều 16, chính sách ưu đãi đầu tư của chính phủ Lào được áp dụng cho 
các lĩnh vực sau: 

1) Đầu tư vào sản xuất để xuất khẩu; 

2) Đầu tư vào các hoạt động liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp và các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủ công mỹ nghệ; 

3) Đầu tư vào các hoạt động liên quan đến công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp sử dụng kỹ thuật 
và công nghệ hiện đại, lĩnh vực nghiên cứu phát triển, và các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và 
đa dạng sinh học; 

4) Đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng và sức khỏe cộng đồng; 

5) Đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng; 

6) Đầu tư vào sản xuất nguyên liệu, công cụ cho các ngành công nghiệp chính, và, 

7) Đầu tư vào phát triển ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ quá cảnh.  

Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài 2004 của Lào có thể xem toàn văn tại địa chỉ: 

http://www.invest.laopdr.org/investlaw04.pdf  hoặc 
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Điều 17 và 18 quy định khuyến khích đầu tư theo khu vực địa lý và ưu đãi thuế như sau: 

Vùng 1: Khu vực miền núi, đồng bằng và cao nguyên không có cơ sở hạ tầng kinh tế thuận lợi cho đầu tư. 
Đầu tư vào vùng này sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 7 năm và sau 7 năm sẽ chỉ phải 
chịu thuế suất 10%. 

Vùng 2: Khu vực miền núi, đồng bằng và cao nguyên có cơ sở hạ tầng đáp ứng được các khoản đầu tư ở 
mức độ nào đó. Đầu tư vào vùng này sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 5 năm và sau 
đó sẽ phải chịu thuế suất 7,5% trong vòng 3 năm tiếp, các năm tiếp theo chịu thuế suất 15%. 

Vùng 3: Khu vực miền núi, đồng bằng và cao nguyên có cơ sở hạ tầng tốt để hỗ trợ 
đầu tư. Đầu tư vào vùng này sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 2 năm và sau đó sẽ phải 
chịu thuế suất 10% trong vòng 2 năm tiếp, các năm sau đó chịu thuế suất 20%. 

Người nước ngoài làm việc tại Lào, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, phải nộp thuế thu nhập 10% 
của tổng thu nhập của họ cho Chính phủ Lào, trừ khi họ là công dân của một đất nước mà Chính phủ Lào 
đã ký kết thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần. Chính phủ đã bắt đầu thay thế thuế doanh thu bằng thuế giá trị 
gia tăng (VAT) trong năm 2009. 

Nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp thuế nhập khẩu thiết bị, phụ tùng và các vật liệu khác được sử dụng 
cho hoạt động của doanh nghiệp. Nguyên liệu, bán thành phẩm nhập khẩu cho mục đích gia công, chế biến 
và tái xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Nguyên liệu, bán thành phẩm với mục đích sản suất hàng thay 
thế nhập khẩu cũng được giảm thuế nhập khẩu trong một số trường hợp cụ thể. Ngoài ra, các nhà đầu tư 
nước ngoài cũng có thể được hưởng chế độ miễn hoặc giảm thuế lợi tức, thuế nhập khẩu, nếu giá trị đầu tư 
lớn hay được xác định là có đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào.  

Giấy phép kinh doanh hàng năm chỉ được gia hạn khi có xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế 
thu nhập doanh nghiệp. Hệ thống mã số thuế đã được sắp xếp hợp lý và đơn giản hóa từ tháng 4 năm 2005, 
nhưng vẫn còn một số khó khăn trong việc nhận xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách kịp thời. 

Luật Đầu tư nước ngoài quy định rằng các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình họ, bao gồm các chuyên gia 
nước ngoài và lao động nước ngoài của doanh nghiệp, sẽ được hỗ trợ về cấp thị thực nhập cảnh, và nếu 
Chính phủ phê duyệt, họ có thể được cư trú lâu dài tại Lào. Công dân nước ngoài cũng có quyền nộp đơn 
xin quốc tịch Lào theo quy định của Luật Quốc tịch. 

Quyền tư hữu và thành lập   

Chính phủ công nhận quyền tư hữu về tài sản của doanh nghiệp tư nhân, và người nước ngoài có thể 
chuyển nhượng cổ phần của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà không cần phê duyệt của chính phủ 
trước. Tuy nhiên, luật kinh doanh đòi hỏi tất cả cổ đông được liệt kê đầy đủ trong đều lệ của tổ chức, và 
những thay đổi trong các đều lệ hoạt động của một công ty đầu tư nước ngoài phải được DDFI thuộc Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư (MPI) phê chuẩn theo các Luật Doanh nghiệp. 

Xem Luật doanh nghiệp tại địa chỉ:  http://www.moc.gov.la/default.asp 

Như vậy, việc chuyển nhượng cổ phần trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Lào cũng 
cần sự phê duyệt gián tiếp của chính phủ (phê chuẩn của DDFI-Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

Bảo vệ quyền sở hữu   

Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép sở hữu đất đai. Chính phủ đảm bảo quyền sử dụng đất bằng 
cách cho thuê dài hạn, và cho phép xác lập quyền sở hữu hợp đồng thuê đất và quyền chuyển nhượng hợp 
đồng. Giao dịch chuyển giao tài sản và quyền lợi không cần sự phê chuẩn của chính phủ nhưng phải được 
đăng ký và nộp lệ phí trước bạ. Quy định này áp dụng cho các giao dịch chuyển nhượng cho thuê thế chấp. 

Bảo đảm quyền lợi về tài sản được bảo vệ bởi Luật giao dịch bảo đảm năm 1994 chưa đầy đủ vì luật chưa 
cung cấp hướng dẫn cho các chủ nợ thực thi quyền bảo đảm thu hồi được nợ, pháp luật thường đứng về 
phía con nợ. Hơn nữa, hệ thống đăng ký của  Bộ Tài chính không được tin học hóa dẫn đến việc tham chiếu 
và đối chiếu giữa các hồ sơ là khó khả thi và chính xác do đó rất khó để xác định xem đâu là tài sản bị 
phong tỏa.  

Lào đã ban hành nghị định về nhãn hiệu hàng hóa tháng 01 năm 1995. Cơ quan Khoa học và Công nghệ 
Quốc gia (NSTO), Thuộc văn phòng Thủ tướng, kiểm soát việc đăng ký thương hiệu dựa trên nguyên tắc 
“đăng ký trước – cấp trước”. Người đăng ký không phải chứng minh việc đã sử dụng nhãn hiệu trước 
đó. Hiện có hơn 18.100 nhãn hiệu hàng hoá đã được đăng ký tại Lào. 
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Lào đã trở thành thành viên của hệ thống nộp đơn đăng ký chung của khu vực ASEAN đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hoá từ năm 2000, nhưng thiếu nhân sự đủ năng lực để giám 
định. Nghị định  01/PM của Thủ tướng chính phủ tháng 1 năm 2002 là Nghị định đầu tiên về bảo vệ bằng 
sáng chế, bằng sáng chế nhỏ, và kiểu dáng công nghiệp. Thái Lan và Lào có ký kết thỏa thuận quyền sở 
hữu trí tuệ song phương (IPR) trên nguyên tắc một bằng sáng chế đã ban hành ở Thái Lan cũng sẽ được 
công nhận tại Lào. 

Hiện nay, chưa có hệ thống bảo vệ quyền tác giả tại Lào. Lào đã trở thành thành viên của Tổ chức Sở hữu 
trí tuệ thế giới (WIPO) vào tháng 1 năm 1998 và Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp tháng 10 
năm 1998. Tuy nhiên, Lào chưa là thành viên của Công ước Bern về quyền tác giả. Mặc dù WIPO bắt đầu 
hỗ trợ Lào trong việc soạn thảo luật sở hữu trí tuệ năm 1996, nhưng đến nay luật này vẫn chưa được thực 
hiện. Tháng 12 năm 2007 Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại song phương Lào – Mỹ (BTA). 
Nhìn chung, hiện nay việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Lào chưa được thực thi đúng mức, mặc dù chính 
phủ đã tiến hành một số hoạt động để chống hàng giả, hàng nhái. 

Sự minh bạch của hệ thống pháp luật 

Các bộ luật chính, quy định, nghị định và hướng dẫn điều chỉnh thương mại quốc tế và đầu tư, cũng như bảo 
vệ sở hữu trí tuệ, hiện đã có và đã được công bố rộng rãi, mặc dù không phải tất cả đã được chính thức dịch 
ra tiếng Anh. Các thông tin về văn bản pháp luật mới bằng tiếng Anh được đăng hàng ngày trên báo “Lao 
daily”, các bộ ngành có liên quan cũng đang xúc tiến đưa các văn bản pháp luật lên các website của họ. 

Một số trang web cung cấp thông tin liên quan đến luật pháp Lào bằng tiếng Anh: 
http://www.na.gov.la/index.php - trang web chính thức của quốc hội Lào 
http://www.poweringprogress.org/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=109 
http://www.moc.gov.la/gioithieuAP.asp 

Ngoài ra, chính phủ Lào đang thực hiện pháp luật ngân sách bắt đầu với việc tái cơ cấu Bộ Tài chính thông 
qua Nghị định số 80 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2007. Vào tháng 9 năm 2007, Thủ 
tướng chính phủ đã ban hành Pháp lệnh số 35 hướng dẫn Bộ Tài chính tập trung vào đổi mới và tái cấu trúc 
hải quan, thuế, kho bạc nhà nước thuộc Chính phủ. Vào tháng 01 năm 2009, chính phủ đưa vào áp dụng hệ 
thống thuế giá trị gia tăng (VAT) và bắt đầu áp dụng rộng rãi. 

Thị trường vốn và danh mục đầu tư   

Lào chưa có thị trường vốn phát triển, thỉnh thoảng chính phủ chào bán tín phiếu thời hạn kho bạc 3 tháng 
trong trường hợp cần rút tiền mặt dư thừa trong nền kinh tế. Mệnh giá lớn nhất của tiền tệ là 50.000 Kip 
(tương đương khoảng 6 USD). Không có sẵn lượng tín dụng  để đầu tư trong nước. 

Hệ thống ngân hàng hoạt động dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương Lào, và bao gồm khoảng 25 
ngân hàng, trong đó 3 ngân hàng thương mại quốc doanh: Banque pour Le Commerce Exterior Lao (BCEL), 
Ngân hàng Phát triển Lào và Ngân hàng xúc tiến Nông nghiệp; và các ngân hàng thương mại cỗ phần. 

Tại Lào có ít nhất 2 ngân hàng có vốn góp của Việt Nam đó là  

Ngân hàng Lào Việt  

Địa chỉ : 002 LanXang Avenue, Ban HatSady, Chanthabouli District, VIENTIANE CAPITAL 

Điện thoại: (856-21) 251418, 216316, 214377 

Fax: (856-21) 212197 

Website: www.lao-vietbank.com 

e-mail:     lvbho@laotel.com 

Giám đốc:   Ông Nguyễn Văn Hiền 

Có chi nhánh tại tỉnh Savannakhe và các thành phố lớn của Việt Nam 

SacomBank  

Địa chỉ: Building No 175/02, Ban Hatsady, Chanthabouli District, VIENTIANE CAPITAL 

Điện thoại: 856-21-260400-1 

Fax: 856-21-260402 

Website: www.sacombank.com.vn 

Giám đốc: Ông Nguyễn Lương Bằng 
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Ngoài ra còn có nhiều ngân hàng liên doanh của Thái Lan, Úc, Hàn Quốc, Campuchia một văn phòng đại 
diện: Ngân hàng Standard Chartered kinh doanh tại Lào. (http://www.bol.gov.la/english/other_banks.html) 

Luật ngân hàng mới được thông qua năm 2006 cho phép các ngân hàng tư nhân nước ngoài được thành 
lập chi nhánh ở tất cả các tỉnh của Lào. (Trước đây, các ngân hàng nước ngoài chỉ được phép thành lập chi 
nhánh tại Viên Chăn). 

Lĩnh vực ngân hàng Lào đang phát triển nhanh và mạnh, với nhiều ngân hàng tư nhân và nước ngoài được 
mở mới để cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động kinh 
doanh tại Lào. Mặc dù vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng công tác giám sát ngân hàng 
trung ương đối với lĩnh vực ngân hàng và tín dụng vẫn còn khá yếu. Cả ngân hàng thương mại quốc doanh 
cũng rất yếu về các chỉ số thanh khoản và tài chính. Để biết thông tin chi tiết xem báo cáo của IMF tại địa 
chỉ: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08350.pdf 

Ngân hàng Phát triển Châu Á đã cung cấp chương trình tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật cho khu vực tài chính 
'Lào, cũng như Ngân hàng Thế giới và IMF. Các chương trình này đã dẫn đến một số cải cách trong ngành, 
nhưng đánh giá tổng thể thì hệ thống quản trị ngân hàng vẫn còn yếu và các ngân hàng phải đối mặt với 
nhiều thách thức. 

Thị trường chứng khoán đầu tiên của Lào với sự hỗ trợ kỹ thuật từ chính phủ Hàn Quốc đã được khai 
trương vào ngày 10.10.2010 tại thủ đô Viên-Chăn. Hy vọng rằng thị trường chứng khoán của Lào sẽ góp 
phần làm phong phú và dồi dào thêm cho thị trường vốn phục vụ phát triển kinh tế.  

Xung đột chính trị   

Tình hình chính trị của Lào nói chung là ổn định, đất nước thanh bình, tỷ lệ tội phạm thấp. Du khách nên 
thận trọng khi đi du lịch ở vùng sâu vùng xa. Các bạn có thể tìm thêm thông tin về du lịch tại trang web của 
bộ Du lịch Lào: http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_946.html 

Tham nhũng   

Chính phủ Lào coi cuộc chiến chống tham nhũng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong những chính 
sách của mình. Tháng 11 năm 1999 chính phủ đã ban hành nghị định chống tham nhũng. Tuy nhiên, cho dù 
đã có nhiều cố gắng, nhưng cũng như tình trạng của các nước đang phát triển, với hệ thống pháp luật với 
năng lực yếu kém thì cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn là một vấn đề rất cam go. Nghị định 1999 đã 
xác định rõ trách nhiệm của các phương tiện truyền thông nhà nước trong việc đăng tải các vụ việc tham 
nhũng. Năm 2005, luật chống tham nhũng đã được Quốc hội Lào thông qua. Thực thi luật này, Cơ quan 
Thanh tra Nhà nước, Chính phủ Lào đã xử lý và truy tố một số vụ tham nhũng nổi cộm nhưng các thông tin 
này ít được công bố một cách công khai. Theo cơ cấu chống tham những của Lào, Thanh tra Nhà nước 
thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập chứng cớ và điều tra phân tích 
các vụ tham nhũng ở cấp quốc gia. Ngoài ra cơ quan Thanh tra của các Bộ ngành cũng phải chịu trách 
nhiệm về các vấn đề nội bộ của Bộ trong công tác chống tham nhũng 

Lào chưa ký kết Công ước OECD về chống hối lộ.  Tuy nhiên, đưa và nhận hối lộ đều được coi là hành vi 
phạm tội và mức phạt có thể bằng tiền phạt và / hoặc phạt tù. Bên cạnh việc hối lộ cho quan chức cấp thấp 
với mục đích bôi trơn các thủ tục hành chính, chẳng hạn như giấy phép kinh doanh, nhập khẩu các mặt 
hàng dễ hư hỏng, hải quan, vv là các hành vi tham nhũng phổ biến tại Lào. Lào được xếp hạng 151 trong số 
180 quốc gia về mặt tham nhũng (với 1 là tham nhũng ít nhất) . Chính phủ có xu hướng mạnh tay đối phó 
với vấn đề tham nhũng nghiêm trọng bằng cách buộc các quan chức tham nhũng nghỉ hưu hoặc chuyển 
sang một vị trí mới. 

Hiệp định đầu tư song phương   

Lào đã ký các hiệp định đầu tư song phương với các quốc gia sau đây:  

Quốc gia Ngày ký Ngày hiệu lực 
Thời hạn 

(năm) 

Úc 4/6/94 4/8/95 10 

Campuchia 11/24/08 - 10 

Trung Quốc 1/31/93 6/01/93 10 

Cuba 4/28/97 6/10/98 10 

Đan Mạch 9/28/98 5/9/99 10 
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CHDCND Triều Tiên 8/20/97 8/22/98 10 

Pháp 12/12/89 3/8/91 10 

Đức 8/9/96 3/24/99 10 

Hà Lan 5/23/03 - 10 

Ấn Độ 11/09/00 1/6/03 10 

Indonesia 10/18/94 10/14/95 10 

Nhật Bản 16/01/08 8/04/08 10 

Kuwait 8/5/08 - 30 

Malaysia 12/8/92 3/25/93 10 

Mông Cổ 3/3/94 10/29/94 10 

Myanmar 5/5/03 8/28/07 - 

Hà Lan 5/16/03 - - 

Pakistan 4/23/04 3/19/07 - 

Việt Nam 6/8/07 - 10 

Đại diện của Hàn Quốc 5/15/96 6/14/96 15 

Nga 12/6/96 22/03/06 15 

Singapore 3/24/97 3/25/98 10 

Thụy Điển 8/29/96 1/1/97 20 

Thụy Sĩ 12/4/96 12/4/96 10 

Thái Lan 22/08/90 07/12/90 10 

Vương quốc Anh 6/1/95 6/1/95 10 

Mỹ 3/8/96 - - 

Việt Nam 1/14/96 6/22/96 10 

 

Năm 1996, tại Viên Chăn, 2 nước Việt – Lào đã ký kết hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư Nội dung 
văn bản hiệp định gồm 2 phần: 

 Hiệp Ðịnh thương mại giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 

 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ cộng hoà dân chủ 
nhân dân Lào 

Xem toàn văn hiệp định này bằng tiếng Việt tại địa chỉ: http://trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/hiep-dinh-ve-
khuyen-khich-va-bao-ho-dau-tu-giua-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam--1 

Cũng trong năm 1996 Viện Nam ký với Lào hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu 
thuế đối với thu nhập với Lào . 

Trong suốt thời gian qua, giữa hai nước đã nỗ lực cùng nhau phát triển kinh tế và đã ký kết nhiều hiệp định 
hợp tác song phương về nhiều lĩnh vực như giao thông, văn hóa, giáo dục, ngân hàng, viễn thông … 

Mới đây, Bộ Công thương Việt Nam và Lào đã hai lần tổ chức hội nghị cả ở Việt Nam và Lào để bàn các 
biện pháp thúc đẩy hợp tác phát triển thương mại biên giới giữa hai nước và đề xuất với chính phủ hai bên 
về việc thành lập một số khu thương mại biên giới, nâng cấp một số cặp cửa khẩu phụ thành các cặp cửa 
khẩu chính; phối hợp nghiên cứu đề xuất với chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với 
8 tỉnh của ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12. Hai bên cũng thống nhất tiếp 
tục hoàn thành việc nghiên cứu, lập “Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới và thương mại biên giới 
Việt Nam - Lào đến năm 2020”; nghiên cứu khả năng đàm phán ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA)… 

Lao động   
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Theo thống kê năm 2007, Lào có khoảng hơn 2,7 triệu người trong độ tuổi lao đông so với tông dân số gần 
6 triệu người. Lao động trong ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm khoảng hơn 70%, tương đương 1,9 triệu 
người. Lực lượng làm việc phi nông nghiệp chiếm khoảng 800 ngàn người trong đó có khoảng 25.000 lao 
động làm việc trong ngành may mặc. Lực lượng lao động được dự báo là tăng 30% trong mười năm tới. 

Luật Lao động được thông qua năm 1994, quy định cụ thể về thành lập các tổ chức công đoàn; xác định giờ 
làm việc; cho phép nghỉ thai sản và chế độ, bồi thường cho người lao động và trợ cấp hưu trí, và các thủ tục 
giải quyết tranh chấp lao động.  

Chính phủ Lào quy định mức lương tối thiểu hiện nay là 348.000 kíp/tháng (khoảng $ 58 USD) và người sử 
dụng lao động còn phải trả cho người lao động thêm 221.000 kíp/tháng tiền ăn với thời gian lao động 26 
ngày/tháng. Như vậy tiền công tối thiểu cho 1 lao động phổ thông tại Lào là 569,000 kíp/tháng (nguồn: 
http://laovoices.com/2010/05/01/most-businesses-complying-with-minimum-wage/) 

Trong các doanh nghiệp tư nhân có thành lập các tổ chức công đoàn. Các tổ chức công đoàn này phải hoạt 
động trong khuôn khổ của Liên đoàn lao động Lào  (LFTU), Liên đoàn chịu sự chỉ đạo của Đảng Cách mạng 
Lào. Trong năm 2008, LFTU có 122.111 thành viên. 

Pháp luật không cấm người lao động tổ chức đình công, biểu tình nhưng chính phủ có quyền cấm hoặc giải 
tán các cuộc biểu tình mang tính chất phá hoại hoặc các cuộc biểu tình gây bất ổn cho xã hội. 

Lực lượng lao động của Lào nói chung chất lượng thấp, không có hệ thống đào tạo nghề tích hợp. Tiếng 
Anh không được sử dụng rộng rãi nếu như không phải vùng trung tâm thủ đô. Khoảng 23% dân số trên 15 
tuổi vẫn còn mù chữ. Tình trạng thiếu lao động lành nghề đặc biệt nghiêm trọng trong ngành công nghệ cao. 
Lào hiện có một vài cao đẳng trường kỹ thuật, một cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Vệ sinh Dịch tễ - và hầu 
như không có các chương trình sau đại học. Chính phủ Lào đã dành rất ít ngân sách của mình để cải thiện 
hệ thống giáo dục quốc gia và có xu hướng dựa nhiều vào các nhà tài trợ quốc tế. Nhà đầu tư lưu ý khi đầu 
tư tại Lào cũng cần phải đầu tư đào tạo nguồn nhân lực. 

Khu thương mại nước ngoài/Các cảng tự do 

Luật Đầu tư nước ngoài cho phép thành lập các khu thương mại tự do trong khuôn khổ chính sách khuyến 
khích đầu tư của chính phủ Lào. Lào đã xây dựng đặc khu kinh tế Savan-Seno ở phía Nam tỉnh 
Savannakhet, giáp biên giới Việt Nam và Thái Lan. Đặc khu kinh tế này gồm 2 địa điểm: 

Địa điểm A rộng 305 héc-ta nằm ngay dưới chân cầu Hữu Nghị Lào-Thái, thuộc phường Na-Kè  

Địa điểm B rộng 200 héc-ta nằm trong thị xã Séno, cách Thành phố Khanthabouly 28km, nằm trên quốc lộ 9 
nối với tỉnh Quảng trị qua cửa khẩu DanSavanh-Lao Bảo  rồi thẳng đến cảng Đà Nẵng 

Với lợi thế nằm giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam, Savannakhet là trục giao thương tối trọng cho cả 3 
nước và trở thành khu vực trọng yếu trong Hành Lang Kinh Tế Đông Tây (East West Economic Corridor, 
EWEC), bao gồm cả Miến Điện . 

Dọc biên giới Việt Lào, hiện 2 nước đã mở 8 cửa khẩu để giao thương kinh tế, bao gồm: 

- Cửa khẩu  Tây Trang (Sop Hun) thuộc tỉnh Điện Biên 

- Cửa khẩu  Na Mèo (Nậm Xôi) thuộc tình Thanh Hoá   

- Cửa khẩu Nậm Cắn (Nậm Khan) thuộc tỉnh Nghệ An  

- Cửa khẩu Cầu Treo (Nam Phao) huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

- Nam Giang - Đắc Tà Oóc thuộc tỉnh Quảng Nam 

- Cửa khẩu Cha Lo (Na Phao) thuộc tỉnh Quảng Bình  

- Cửa khẩu Lao Bảo (Daen Savanh) thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị  

- Cửa khẩu Pờ Y (Phou Keua) huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài  

Trong 9 tháng đầu năm 2009, chính phủ Lào đã phê duyệt dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn FDI 
hơn 4 tỷ USD.  
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, trong nửa đầu năm tài chính 2008-2009, đầu tư nước ngoài 
FDI vào Lào tăng gần gấp 2 lần so với năm tài chính trước. Trong đó các doanh nghiệp Việt Nam vẫn giữ vị 
trí là nhà đầu tư số 1 tại Lào. 

Cũng trong giai đoạn này, Chính phủ Lào cấp phép cho khoảng 40 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1 tỉ 
USD. Đặc biệt, dự án của Công ty Golf Long Thành (Việt Nam) có số vốn đầu tư kỷ lục trong năm, với 1 tỉ 
USD cho dự án sân golf khởi công từ cuối năm 2008 trên diện tích 500ha và một khách sạn cao cấp ở thủ 
đô Vientiane. 

Các dự án đầu tư còn lại có tổng vốn đầu tư 156 triệu USD, tập trung vào một số lĩnh vực như thủ công 
nghiệp, chế biến, công nghiệp, nông nghiệp và khai thác khoáng sản. 

Cục trưởng Cục Khuyến khích đầu tư Lào, ông Houmpheng Souralay cho biết, có nhiều nhà đầu tư sau khi 
nhận giấy phép của Chính phủ Lào, đã khẩn trương triển khai dự án. Tuy nhiên, cũng có một số nhà đầu tư 
vẫn để dự án trong tình trạng "treo". Do đó, Chính phủ Lào sẽ thực hiện biện pháp thu hồi giấy phép đầu tư 
với các dự án không thực hiện đầy đủ cam kết đã ký. 

Lào cũng như các nước khác trong khu vực và trên thế giới, đều bị tác động xấu từ cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu 2008, khiến các nhà đầu tư thiếu vốn cho các dự án đã và đang triển khai. Có dự án phải 
giãn tiến độ, phải sang nhượng nhưng nhìn chung đầu tư nước ngoài vào Lào vẫn khả quan so với năm tài 
khóa 2007-2008 với 162 dự án và tổng vốn đầu tư đạt 650 triệu USD. 

Tính đến thời điểm này của năm 2009, Việt Nam vẫn là nhà đầu tư số 1 tại Lào, tiếp theo là Thái Lan và 
Trung Quốc. 

Nếu tính theo cả giai đoạn từ năm 2001-2009 thì Việt Nam là nhà đầu tư vào Lào đứng thứ 3 sau Trung 
Quốc và Thái Lan với tổng số vốn hơn 2 tỷ USD. 

Thống kê 10 quốc gia đầu tư lớn nhất vào Lào giai đoạn 2001-2009 ( USD) 

TT Quốc gia Số dự án Tổng vốn đầu tư 

1 Thái Lan 241 2.649.624.157 

2 Trung Quốc 340 2.585.616.604 

3 Việt Nam 211 2.163.124.657 

4 Pháp 68 454.083.746 

5 Hàn Quốc 142 445.332.515 

6 Nhật Bản 42 433.442.363 
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7 Ấn Độ 6 352.807.000 

8 Úc 32 334.453.528 

9 Malaysia 43 151.317.974 

10 Singapore 29 113.240.650 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, trong giai đoạn từ 2001-2009 tổng vốn FDI đổ vào Lào trên 12 
tỷ USD với 1.387 dự án. Theo đó, ngành diện lực tuy chỉ có 47 dự án nhưng nhận được nhiều vốn đầu tư 
nhất với giá trị trên 4 tỷ USD chiếm hơn 30% tổng vốn FDI vào Lào, chủ yếu là các dự án thủy điện dọc theo 
sông Mê kông. Kế tiếp là công nghiệp khai khoáng với 202 dự án với tổng số vốn hơn 3 tỷ USD chiếm trên 
25% 

Đầu tư FDI vào Lào theo lĩnh vực giao đoạn 2001-2009 

TT Lĩnh vực Số dự án Giá trị dự án (USD) 

1 Điện lực 47 4.153.051.585 

2 Nông nghiệp 211 1.155.164.225 

3 Khai khoáng 202 3.162.124.956 

4 Công nghiệp 262 1.025.642.679 

5 Dịch vụ 226 1.402.287.005 

6 Thương mại 133 312.202.360 

7 Xây dựng 43 288.480.951 

8 Nhà hàng khách sạn 85 235.411.245 

9 Công nghiệp gỗ 49 118.833.034 

10 Ngân hàng 23 165.096.000 

11 Viễn Thông 5 156.165.978 

12 Dệt may 40 30.474.920 

13 Tư vấn, giáo dục 61 21.245.252 

 Tổng 1.387 12.226.000.190 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào 
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Chương 6: Địa chỉ liên hệ và các sự kiện thương mại 

Thực hành kinh doanh 

Tư vấn đi lại 

Thông tin về đi lại tại Lào có sẵn trong trang: 

 http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_946.html 

Giờ làm việc 

Giờ làm việc chính thức từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa, từ 1 đến 4 giờ chiều. Ngày làm việc từ thứ Hai đến 
thứ Sáu. Tuy nhiên, trong các nhà máy và các công ty tư nhân, giờ làm việc kéo dài tới 5 giờ chiều. Luật 
Lao động của Lào cũng quy định các nhà máy có thể làm việc 6 ngày 1 tuần. 

Ngày nghỉ trong năm: 

Ngày 1 tháng 1 Tết dương lịch 

Ngày 8 tháng 3 Quốc tế phụ nữ 

Ngày 14, 15, 16 tháng 4 Tết Lào 

Ngày 1 tháng 5 Ngày quốc tế lao động  

Ngày 5 tháng 10 Lễ hội đua thuyền 

Ngày 2 tháng 11 Lễ hội That Luang 

Ngày 26 tháng 11 Ngày tạ ơn Chúa  

Ngày 2 tháng 12           Quốc khánh Lào 

Phong tục tập quán văn hóa cần lưu ý 

Quyền lực 

Tại Lào, quyền lực thường đi kèm với tuổi tác, thâm niên, vị trí hoặc thân thế. Người nhỏ tuổi hơn phải thể 
hiện sự kính trọng đối với người lớn tuổi và không được hỏi lại những mệnh lệnh của lãnh đạo. Lối cư xử 
này được xem là chính trực, khôn ngoan và có lợi cho xã hội. Sự điều hành thông thường là từ cao xuống 
thấp. 

Trách nhiệm và ra quyết định 

Hệ thống phân cấp chức vụ của xã hội Lào còn rất quan liêu. Việc ra quyết định thường tập trung vào sự uỷ 
thác từ trên xuống. Người Lào thích những người lãnh đạo thận trọng, có khả năng đưa ra những chỉ dẫn rõ 
ràng. Những sáng kiến cá nhân có vẻ không được đề cao trong môi trường này. Nếu những người dưới 
quyền hoặc nhân viên có sáng kiến cá nhân, thì có thể bị coi là sự thách thức, xâm hại đến quyền lực của 
cấp trên, hoặc tìm kiếm quyền lực cho mình.  

Sẽ là một chiến lược tốt nếu bạn kính trọng cấp trên ở cơ quan. Mỗi cơ quan đều có những vị lãnh đạo có 
sức mạnh, đáng kính trọng. Nếu bạn xây dựng được mối quan hệ công việc tốt với họ, họ sẽ giúp công việc 
của bạn được thông suốt. 

Thể diện 

Thể diện là tài sản cá nhân được tích lũy hay sự hàm ơn giữa các cá nhân, đây là đặc trưng của văn hóa 
Lào. Thể diện là trung tâm của hệ thống các mối quan hệ giữa người với người và thường là chìa khóa để 
làm việc trong bộ máy quan liêu này. 

Bị mất thể diện, hoặc làm người khác mất thể diện, là rất nghiêm trọng. Mọi hình thức đối đầu trực tiếp dẫn 
đến việc có người thắng kẻ bại cần phải tránh. Sự lo sợ bị mất thể diện có thể khiến người Lào trở nên rất 
nhạy cảm với những lời xúc phạm. 

Đối với người Lào, việc xây dựng và duy trì thể diện nhằm tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ và đầy quyền lực 
là rất quan trọng. Một người xuất hiện với hình ảnh càng quyền lực thì những yêu cầu của họ càng được 
đáp ứng.  

Người nước ngoài sẽ được bỏ qua vì không hiểu những quy ước xã hội liên quan đến thể diện. Tuy nhiên, 
hãy chắc chắn rằng những thông điệp của bạn truyền đạt thông qua điệu bộ, cử chỉ là đúng điều bạn đang 
định làm. Làm mất thể diện người Lào nơi công cộng là rất nghiêm trọng và thậm chí là phá huỷ mối quan 
hệ cá nhân hay công việc. 
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Phụ nữ 

Trong lời chào, vị trí của người phụ nữ thường theo vị trí của người chồng. Ví dụ, nếu một người phụ nữ trẻ 
hơn bạn nhưng chồng cô lại già hơn bạn hoặc có địa vị cao hơn, thì bạn phải gọi cô ấy là "chị" theo tiếng 
Lào. 

Thời gian và không gian 

Người Lào thường đúng giờ, không tính tới tính hiệu quả của việc sử dụng thời gian. Một cuộc hẹn có thể bị 
hoãn hay không diễn ra có thể được chấp nhận được trong văn hoá Lào. Những cuộc hẹn có thể bị dời lại 
mà không hề có sự thoả thuận trước. Bạn có thể nhận được lời mời tới ăn tối hoặc tới đám cưới vào giây 
phút cuối cùng. 

Một bữa ăn và ngủ trưa có thể kéo dài hàng giờ. Giờ làm việc chính thức của chính phủ cho phép ăn và 
nghỉ trưa trong vòng 2 giờ đồng hồ. 

Lào có xu hướng giữ khoảng cách trong giao tiếp. Bạn sẽ biết là bạn quá gần gũi nếu bạn thấy đồng nghiệp 
Lào đứng lùi lại để giữ khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên, nếu cảm thấy thoải mái với bạn, người Lào sẽ chạm 
vào bạn nhiều hơn, đặc biệt là phụ nữ. 

Nên tránh chạm vào đầu ai đó (hay thậm chí lấy 1 quyển sách trên giá phía trên đầu của một ai khác). Nếu 
chẳng may chạm phải, cần phải xin lỗi ngay lập tức. 

Tại nơi làm việc, lễ tân hoặc bộ phận chuyên trách như đón tiếp hoặc kết thúc một buổi lễ, hội thảo, có thể 
được phép bắt tay giữa những người đàn ông, nhưng đó không phải hoạt động thường ngày tại công sở. 

Sắp xếp chỗ ngồi trong các cuộc họp hay các bữa tối là rất khó khăn. Tốt nhất là để chủ nhà hoặc những 
người chịu trách nhiệm làm việc này. 

Khi đi xe, những người có địa vị quan trọng thường ngồi ở ghế sau và người cấp dưới ngồi phía trước. Tuy 
nhiên, đôi khi người nước ngoài sẽ được nhường chỗ ngồi ghế trên để có thể quan sát phong cảnh khi đi ra 
ngoại ô. Hoặc có thể cấp trên người Lào muốn ngồi phía trên để hướng dẫn đường cho lái xe. 

Địa chỉ liên hệ 

Lào không có nhiều sự kiện thương mại quy mô lớn, mặc dù đôi khi các sản phẩm của nước ngoài cũng 
được trưng bày tại các triển lãm nhỏ. Để được phép tiến hành hoặc tham gia các triển lãm thương mại, và 
thông tin về các sự kiện có thể liên hệ: 

Ông Bounmy Manivong, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Lào  

Điện thoại: (856-21) 216207, 

Fax: (856-21) 213623 

MB: (856-20) 5815603 

Địa chỉ: 104/4-5 Khounbulom Rd. P.O.Box 4107, Vientiane, Lào.  

Email: laotpc@hotmail.com; Laotpc@yahoo.com 

 

Ông Phouvong Phommabout, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Lào 

Điện thoại: (856-21) Tel: (856-21) 216207 

Fax: (856-21) 213623 

MB: (856-20) 5515254. 

Địa chỉ: 104/4-5 Khounbulom Rd. P.O.Box4107, Vientiane, Lao PDR. 

Email: laotpc@hotmail.com or Laotpc@yahoo.com 

 

Bà  Anomone Kittilath, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Lào 

Điện thoại: (856-21) 216207, Fax: (856-21) 213623. MB: (856-20) 

Địa chỉ: 5698573. 104/4-5 Khounbulom Rd. P.O.Box4107, Vientiane, Lao PDR 

Email: laotpc@hotmail.com or Laotpc@yahoo.com 
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Ông  Khampan Sengthongkham, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Lào 

Điện thoại: (856-21) Tel: (856-21) 216207 

Fax: (856-21) 213623 

MB: (856-20) 5515319. 104/4-5 

Địa chỉ: Khounbulom Rd. P.O.Box4107, Vientiane, Lao PDR 

Email: laotpc@hotmail.com or Laotpc@yahoo.com 

 

Ông Kham Ouan Houmdouangchanh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Lào 

Điện thoại: (856-21) Tel: (856-21) 216207 

Fax: (856-21) 213623 

MB: (856-20) 9801587 

Địa chỉ 104/4-5 Khounbulom Rd. P.O.Box 4107, Vientiane, Lao PDR 

Email: laotpc@hotmail.com or Laotpc@yahoo.com 

Các nguồn thông tin khác 

Ông Bounsom Phommavihanh, Trưởng Phòng Chính sách Ngoại thương, Bộ Công thương Lào 

Điện thoại: (856-21) 453490-5; 

Fax: (856-21) 450066, 412434 

Email: bounsome5@yahoo.co.uk 

 

Bà Bansaty Thepphavong, Phó Phòng Chính sách Ngoại thương, Bộ Công thương Lào 

Điện thoại: (856-21) 450065  

Fax: (856-21) 450066 

Email: bthephavong@laopdr.com or bthiphavong@yahoo.com 

 

Bà Khanlasy Keobounphanh, Phó Phòng Chính sách Ngoại thương, Bộ Công thương Lào 

Điện thoại: (856-21) 415931 

Fax: (856-21) 450066. 

 

Ông Kissana Vongsay, Chủ tịch Phòng Thương mại Lào kiêm tổng giám đốc công ty Lao Brewery Co. 
Ltd Phonsay Road P.O. BOX 4596  

Điện thoại: (856-21) 452579, 453311-2  

Fax: (856-21) 452580 http://www.lncci.laotel.com/  

Email: laocci@laotel.com 

 

Ông Oudet Souvannvong , Phó chủ tịch Phòng Thương mại Lào.  

Điện thoạil: (856-21) 452579, 453311-2 Fax: (856-21) 452580 http://www.lncci.laotel.com/    

Email: soho@laotel.com 

 

Ông  One-Sy Boutsyvongsakd, chủ tịch Hiệp hội dệt may Lào 
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Điện thoại: (856-21) 214450 and 222769 

Fax: (856-21) 216993  

Email: bvs@laotel.com or textilao@laotel.com 

 

Ông Houmpheng Soulalay, Tổng giám đốc Phòng Xúc tiến và Quản lý Đầu tư trong nước và nước ngoài, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Điện thoại: (856-21) 216662 

Fax: (856-21) 215491 

HTTP://INVEST.LAOPDR.ORG 

E-mail: fimc@laotel.com 

Sự kiện thương mại 

Thông tin về các sự kiện thương mại sắp diễn ra có tại trang web:  

http://www.export.gov/tradeevents.html 

 

 

(ITPC-tổng hợp) 
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