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Dưới sự chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, các ban của Đảng, bộ, 

ngành của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

chính trị, địa phương, doanh nghiệp hai nước đã chủ động phối hợp và tích cực 

triển khai thực hiện đạt được kết quả cụ thể như sau: 

1. Quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường và ngày càng đi vào 

chiều sâu, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai 

nước. 

Hai bên luôn khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và 

hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có, 

là quy luật phát triển, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, là 

tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, cần được giữ gìn, bảo vệ, vun 

đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. 

Hai nước hoàn thành Công trình Nhà Quốc hội Lào, Tượng đài Tình đoàn 

kết liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại tỉnh Xaisomboun; thể hiện sự chia 

sẻ, giúp đỡ nhau trong ứng phó với dịch Covid-19 số tiền mặt 2.650.000 USD 

cùng trang thiết bị y tế trị giá hơn 2 triệu USD. 

2. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được coi là trụ cột trong 

quan hệ giữa hai nước 

Hai bên luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau nhằm bảo đảm ổn định 

chính trị, an ninh và trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; thực hiện tốt hợp tác 

giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hai nước. Hai bên đã hoàn thành Dự án 

tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào; duy trì trao đổi 

thông tin, hợp tác chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, xây dựng tuyến biên giới 

Việt Nam - Lào ổn định, phát triển toàn diện. 

3. Hợp tác kinh tế, văn hóa, y tế và khoa học - kỹ thuật đã có chuyển 

biến tích cực. 

Việt Nam và Lào tích cực triển khai các hiệp định giữa hai Chính phủ, tạo 

hành lang pháp lý đồng bộ để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. 

Về đầu tư, tính đến nay, Việt Nam có 214 dự án đầu tư sang Lào với tổng 

vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,33 tỷ USD. 



 Về thương mại, hai bên tiếp tục thúc đẩy, đàm phán và ký kết nhiều văn 

bản quan trọng, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thương mại; chủ 

động, tích cực triển khai các văn kiện đã ký kết và cơ chế “một cửa, một lần 

dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo -Đen-xạ-vẳn, tăng cường các biện pháp 

xúc tiến thương mại. 

Về giao thông vận tải,, hai bên tiếp tục tập trung thực hiện Bản ghi nhớ 

giữa hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai 

đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Về lĩnh vực năng lượng điện, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ về phát 

triển các dự án thủy điện tại Lào và mua bán điện giữa hai nước đến năm 2030 

và Hiệp định về hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ; ký kết 

Bản ghi nhớ về hợp tác mua bán điện từ các công trình điện gió... 

Về nông lâm và phát triển nông thôn, hai Bên đã thống nhất coi hợp tác 

trong lĩnh vực này là rất quan trọng, theo đó đã tăng cường trao đổi chuyển giao 

công nghệ, kỹ thuật và xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn 

giảm nghèo, nâng cao năng lực thể chế, chính sách trong quản lý sản xuất nông 

lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi. Phối hợp thực hiện tốt việc quản lý và bảo vệ 

rừng và tài nguyên thiên nhiên, ngăn chặn việc buôn bán-vận chuyển gỗ trái 

phép và lâm sản - thú rừng xuyên biên giới. 

Về lĩnh vực y tế, công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân Lào 

tại Việt Nam, nhất là tại các tỉnh có chung đường biên giới và công tác phối hợp 

khám, chữa bệnh từ xa tiếp tục được quan tâm thúc đẩy; Việt Nam luôn tạo điều 

kiện giúp Lào đào tạo cán bộ y tế; phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

4. Hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Việc triển khai Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam 

- Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đã tạo ra sự thay đổi 

tích cực đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực của Lào, trong đó điểm nhấn là 

việc triển khai xây dựng, sửa đổi các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao công tác 

quản lý, tiếp nhận, đào tạo du học sinh Lào, điều chỉnh các chế độ học phí, sinh 

hoạt phí, tạo điều kiện cho công tác đào tạo ngày càng hiệu quả, tạo sự chuyển 

biến rõ rệt về số lượng và chất lượng.  

5. Quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban, bộ, ngành, cơ 

quan của Quốc hội, Mặt trận, các đoàn thể, các địa phương 



Trong các chuyến thăm lẫn nhau, hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác 

xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; giúp 

đỡ lẫn nhau giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên 

giới trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn 

nhân lực, xóa nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các khu vực biên giới 

hai nước. 

Hoạt động đối ngoại nhân dân được hai nước hai nước hết sức quan tâm 

trong đó Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của hai nước 

thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt 

động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó góp phần tăng cường 

sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào 

ngày càng phát triển đi vào chiều sâu./. 
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