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Lời giới thiệu 
 

Là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, cùng tựa lưng vào dải Trường 
Sơn hùng vỹ, cùng uống chung dòng nước Mê Công và có nhiều nét tương đồng về 
văn hóa, Việt Nam và Lào đã chung tay viết nên những trang sử hào hùng của hai dân 
tộc. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai nước Việt - Lào và sự gắn bó keo sơn 
giữa dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Chủ tịch Cayxỏn Phômvi hản trực tiếp gây dựng nền móng, được các thế hệ lãnh đạo 
kế tục của hai Đảng, hai nước, cùng nhân dân hai nước quý trọng, nâng niu và dày 
công vun đắp. Trải qua nhiều giai đoạn và biến cố của lịch sử, mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là 
tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và 
phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.   

Kế thừa và phát huy thành quả quan hệ đặc biệt Việt - Lào, khi hai nước bước 
vào giai đoạn tiến hành công cuộc đổi mới, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào được 
nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, trở thành nhân tố không thể thay thế, bảo 
đảm để hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày 
càng gắn bó, tin cậy sâu sắc, rộng mở và đi vào chiều sâu, hiệu quả. Hợp tác quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất và đạt nhiều kết quả 
tốt đẹp. Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, văn hóa, khoa học - kỹ thuật Việt Nam - 
Lào có nhiều khởi sắc, đi vào trọng tâm, trọng điểm và chuyển biến tích cực.   

Nằm chung trong mối quan hệ đặc biệt đó, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 
Sơn La với các tỉnh Bắc Lào được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân, chiến sỹ hai 
bên vun đắp ngày càng bền chặt, thắm thiết. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, 
với tinh thần đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, trong những năm qua, sự hợp tác chặt chẽ 
giữa tỉnh Sơn La với 8 tỉnh Bắc Lào đã không ngừng được tăng cường, phát triển và 
đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Tình cảm sâu nặng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và 
sự tin cậy, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào đã góp phần 
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên một tầm cao 
mới; làm giàu thêm truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà 
nước và nhân dân hai nước nói chung, tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, vì 
mục tiêu phát triển nhanh, ổn định và bền vững.  

Hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước Việt - Lào 
(5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - 
Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn 
đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Quan hệ hữu nghị Việt - Lào: Vững bền hơn 
núi, hơn sông”.  

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                                                        BAN BIÊN SOẠN 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - L�O 
 

Là vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chiến sỹ lỗi lạc 
của phong trào cộng sản, công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, một danh 
nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại ở thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn 
đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần tích cực vào 
cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. Trên phương diện quan hệ quốc tế, Hồ Chí Minh đã nêu một mẫu mực điển hình phấn 
đấu cho sự phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, kết hợp một cách nhuần 
nhuyễn, tài tình chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp 
công nhân, trong đó sự đóng góp to lớn của Người đối với sự phát triển quan hệ giữa Việt 
Nam và Lào là một biểu hiện sinh động nhất. 

Thật vậy, ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ tình đoàn kết và liên 
minh chiến đấu Việt - Lào có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng mỗi nước. 
Hồ Chí Minh trở thành người đặt nền móng, đồng thời đã cống hiến không mệt mỏi xây dựng, 
vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. 
Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của cách mạng Lào hơn nửa thế kỷ qua, là sự 
khẳng định trên thực tế tính đúng đắn và sự sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 
quốc tế nói chung và tình đoàn kết hữu nghị thủy chung trong quan hệ Việt - Lào nói riêng.     

Trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc, với lòng yêu nước nồng nàn và sự nhạy 
cảm chính trị thông tuệ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã từng bước đến với chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tiếp cận tư tưởng giải phóng của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Từ 
thực tế tình hình trong nước cùng với những kinh nghiệm trực tiếp tham gia hoạt động cách 
mạng và nghiên cứu lý luận sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, Người đưa ra đường lối cứu 
nước mới mang tính nhân văn cao cả và có ý nghĩa thời đại sâu sắc: “Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Trong hoàn cảnh 
Việt Nam và các nước Đông Dương còn chìm trong đêm tối của chủ nghĩa thực dân và phong 
kiến, với việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc chẳng những là người 
có công đầu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam, mà 
cũng là người đầu tiên góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Lào, 
đưa sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Việt Nam và Lào hòa quyện vào nhau, nương tựa lẫn 
nhau, mở ra một trang mới trong quan hệ giữa nhân dân hai nước cùng hướng tới mục tiêu 
chung là giải phóng dân tộc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn rằng: Muốn làm cách mạng, trước hết phải có chính 
đảng cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẩn trương chuẩn bị những điều kiện cần thiết 
cho sự thành lập một chính đảng mácxít - lêninit. Thời kỳ vận động thành lập Đảng, Nguyễn 
Ái Quốc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng về con đường cứu nước mới 
vào Việt Nam và Lào, trước hết thông qua hoạt động sôi nổi của Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên được đích thân Người sáng lập từ tháng 6 năm 1925. Đặc biệt, những năm hoạt 
động trong phong trào Việt kiều ở Đông Bắc Thái Lan, giáp biên giới Thái - Lào (1928 - 
1929), Người đã trực tiếp tìm hiểu thực tế tình hình đời sống các bộ tộc Lào, chỉ đạo xây dựng 
các chi hội của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Lào. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng cứu nước mới của Nguyễn Ái Quốc và các hội viên Hội Việt Nam cách 
mạng thanh niên đã từng bước chuẩn bị về nội dung và phương hướng phát triển cho cách 
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mạng giải phóng dân tộc, đồng thời thúc đẩy và làm chuyển biến thật sự phong trào đấu tranh 
cách mạng ở Việt Nam và Lào. Mặt khác, bằng những dẫn chứng xác thực, tiêu biểu với lý lẽ 
rất đanh thép, Người tố cáo mạnh mẽ những tội ác của đế quốc thực dân và phong kiến ở ba 
nước Đông Dương, khơi dậy trong nhân dân lao động bị áp bức lòng căm thù sâu sắc đối với 
chế độ đương thời lúc đó, khích lệ tinh thần yêu nước thương nòi, ý chí độc lập tự cường, 
vùng lên đấu tranh cứu nước, giải phóng dân tộc. 

Khi các điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chủ 
trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1930, 
sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Sự ra đời của Đảng thực sự trở thành sản phẩm 
của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước ở Việt 
Nam và các nước Đông Dương. Những vấn đề cơ bản của Cương lĩnh cách mạng (Chánh 
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt) do Hồ Chí Minh đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng đã được 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tiếp thu, cụ thể hóa trong Luận cương chính trị 
(10/1930) trở thành ngọn cờ tổ chức và lãnh đạo chung nhân dân ba nước Đông Dương. Cũng 
từ đây, sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai nước Việt Nam và Lào gắn liền với sự nghiệp 
giải phóng giai cấp công nhân và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng hai nước 
bước sang giai đoạn phát triển mới, gắn bó mật thiết với nhau và hòa vào dòng thác tiến bộ 
của lịch sử, trở thành bộ phận cấu thành hữu cơ của trào lưu cách mạng thế giới. Đánh giá về 
sự kiện này, cố Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản từng khẳng định: “Từ đó dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Mác - Lênin chân chính, với ngọn cờ cách mạng dân tộc, dân chủ, cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân các bộ tộc Lào bước sang thời kỳ mới với chất lượng hoàn toàn mới”. 

Những hoạt động cách mạng không mệt mỏi của Hồ Chí Minh, đặc biệt kể từ khi Đảng 
Cộng sản Đông Dương ra đời, đã tạo ra những chuyển biến có ý nghĩa bước ngoặt trong tiến 
trình cách mạng của cả Việt Nam và Lào. Tại Lào, từ đầu những năm 30, nhiều chi bộ của 
Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập ở Viêngchăn, Pakxế, Thàkhẹt, Savannakhệt, 
Boneng, Phônchiu. Các tổ chức quần chúng như công hội, thanh niên, phụ nữ, hội tương tế... 
ra đời ở các thành phố, thị xã và các khu công nghiệp. Sự lớn mạnh của phong trào cách mạng 
đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất trong toàn quốc, do đó vào tháng 9/1934, Xứ ủy Ai 
Lao của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, đảm nhận sứ mệnh trực tiếp đưa phong 
trào cách mạng ở Lào tiếp tục tiến lên. Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng thuộc Xứ ủy 
Ai Lao, những cuộc đấu tranh lớn của quần chúng xuất hiện, tiêu biểu là hai cuộc đình công 
lớn của công nhân đầu năm 1936 ở Boneng và Phônchiu chống chế độ hà khắc của giới chủ, 
đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc. Những năm 1937 - 1938, phong trào đấu tranh 
lan rộng đến công nhân đồn điền ở Xiêng Khoảng; nông dân ở Thàkhẹt biểu tình chống thuế, 
tiểu thương ở chợ Viêng Chăn bãi thị,... 

Trong hoàn cảnh nêu trên, Hồ Chí Minh với cương vị là người sáng lập, lãnh đạo Đảng 
Cộng sản Đông Dương, càng có điều kiện thông qua những hoạt động phong phú, trên nhiều 
lĩnh vực, ở nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt thông qua hệ thống tổ chức của Đảng, phát triển 
tình đoàn kết chiến đấu và sự phối hợp hành động giữa các lực lượng cách mạng hai nước 
Việt - Lào, giúp đỡ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các bộ tộc Lào. Quá trình 
phát triển của cách mạng Việt Nam, trên thực tế, đã tạo ra những điều kiện khách quan hết sức 
thuận lợi cho tiến trình phát triển của cách mạng Lào giành thắng lợi; và ngược lại, cuộc đấu 
tranh của nhân dân các bộ tộc Lào đã hỗ trợ tích cực đối với phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc của nhân dân Việt Nam. 
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Bước sang thời kỳ 1939 - 1945, trên cơ sở phân tích một cách đúng đắn những chuyển 
biến mau lẹ của tình hình thế giới cũng như ở trong nước, có ảnh hưởng trực tiếp tới vận 
mệnh cách mạng ba nước Đông Dương, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương đã có 
sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng. Hội nghị Trung ương 8 của Đảng (3/1941), 
do Hồ Chí Minh chủ trì, xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân 
Đông Dương, do đó tập trung cao độ cho nhiệm vụ chống đế quốc. Sự chuyển hướng chỉ đạo 
chiến lược này thể hiện rõ tính sáng tạo, linh hoạt độc đáo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản Đông Dương về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, tạo chuyển biến có ý nghĩa 
quyết định dẫn đến thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Nam và Lào năm 1945. 

Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc vấn đề giúp đỡ xây dựng, phát triển lực lượng, phát 
huy tinh thần độc lập tự chủ của cách mạng Lào, coi đây là một nội dung quan trọng nhất của 
tình đoàn kết và liên minh chiến đấu Việt - Lào. Đúng như đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã 
viết: “Bác Hồ luôn luôn giáo dục chúng tôi phải nắm vững: Sự nghiệp cách mạng Lào là của 
nhân dân Lào”, phải “nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường” vì có như vậy “cách 
mạng mới phát triển nhanh chóng, đoàn kết quốc tế mới vững chắc”. Hồ Chí Minh chủ trương 
thi hành đúng chính sách dân tộc tự quyết trong quan hệ Việt - Lào nhằm nêu cao hơn nữa ý 
thức dân tộc, tạo ra sức mạnh của từng dân tộc để đoàn kết quốc tế có hiệu quả hơn. Người 
nhiều lần nhấn mạnh, để phát huy tinh thần độc lập tự chủ của cách mạng Lào, cần phải tăng 
cường đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp với những người cách mạng và nhân dân các bộ tộc Lào, 
từng bước xây dựng và phát triển những nhân tố chủ quan của cách mạng Lào. Năm 1941 khi 
về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam và Đông Dương, Hồ Chí Minh chủ trương 
thành lập ở mỗi nước một mặt trận dân tộc thống nhất riêng, ở Việt Nam sẽ thành lập Mặt trận 
Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), còn ở Lào có thể lấy tên là Ai Lao độc lập đồng 
minh. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hồ Chí Minh càng quan tâm 
hơn đến việc giúp đỡ xây dựng, củng cố mặt trận dân tộc thống nhất, chính quyền các cấp, lực 
lượng vũ trang nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng và đặc biệt là chính đảng của 
giai cấp công nhân Lào. 

Năm 1946, ngay trong lần gặp làm việc đầu tiên với đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vấn đề xây dựng cơ sở chính trị và các căn cứ cách mạng 
trên đất Lào là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Trước đó, bản chỉ thị “Kháng chiến 
kiến quốc” của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (25/11/1945) đã đề ra cho Xứ ủy Ai 
Lao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân Lào ở thôn quê làm 
cho mặt trận thống nhất kháng Pháp của Lào - Việt lan rộng và chiến tranh du kích nảy nở ở 
các vùng nông thôn. Ngày 27/2/1948, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định 
thành lập Ban xung phong Lào Bắc đặt dưới sự lãnh đạo của đồng chí Cayxỏn Phômvihản. 
Trong thiếp gửi Ban xung phong Lào Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Kiến lập căn cứ địa 
Lào độc lập là nhiệm vụ cần kíp. Ban xung phong Lào Bắc phải ra sức gây cơ sở quần chúng 
trong vùng địch kiểm soát”. Từ những năm đầu của cuộc kháng chiến, với sự giúp đỡ của các 
chiến sỹ tình nguyện Việt Nam, các cán bộ và chiến sỹ cách mạng Lào đã kiên trì vận dụng 
phương thức vừa đánh địch, vừa vận động tổ chức quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng, 
phát triển chiến tranh du kích. Nhiều khu căn cứ địa cách mạng đã ra đời ở các địa phương 
trong cả nước Lào, tại đó, chính quyền cách mạng và các đội du kích vũ trang được thành lập, 
nhân dân được tổ chức vào các đoàn thể quần chúng như: “Hội Lào cụ xạt”, “Hội yêu nước 
Côm-ma-đam”, “Hội người H'mông cụ xạt”... Ngày 20/01/1949 đã đi vào lịch sử cách mạng 
Lào, khi tại chiến khu Xiềng Khọ tỉnh Sầm Nưa, Quân đội giải phóng Lào tự do (ngày nay là 
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Quân đội nhân dân Lào) tuyên bố thành lập. Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành vượt 
bậc của cách mạng Lào và sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Hồ Chí Minh. 

Cùng với mối quan tâm xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, các căn cứ địa cách mạng 
và lực lượng vũ trang nhân dân, Hồ Chí Minh đặc biệt trăn trở về việc thành lập một chính 
đảng mácxit - lêninit riêng ở Lào. Sau hơn 20 năm dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng 
Cộng sản Đông Dương, tình hình cách mạng Lào đã có những bước phát triển về chất, chín 
muồi những điều kiện chủ quan và khách quan cho sự ra đời chính đảng mácxit - lêninit. Đầu 
năm 1951, tại Đại hội II Đảng Cộng sản Đông Dương, Đại hội đầu tiên có các đồng chí Lào 
tham dự, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp gặp gỡ đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Trưởng 
đoàn Xứ ủy Ai Lào và căn dặn: “Ở Lào cần phải cố gắng thành lập Đảng cách mạng và củng 
cố Đảng cho có đủ khả năng lãnh đạo cuộc cách mạng ở Lào”. Ở những lần gặp gỡ khác với 
đồng chí Cayxỏn Phômvihản, “Người khuyên nên lấy tên Đảng là Đảng Nhân dân Lào để tập 
hợp mọi người yêu nước, có giác ngộ lý tưởng của toàn dân tộc vào cuộc đấu tranh cứu 
nước”. Bốn năm sau Đại hội II, từ 22/3 đến 6/4/1955, 19 đại biểu ưu tú, thay mặt cho hơn 200 
chiến sỹ cộng sản Lào, đã họp Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào (từ năm 1972 đổi tên là 
Đảng Nhân dân cách mạng Lào). Đảng Nhân dân Lào được xây dựng theo những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là sự kế tục truyền thống và sự 
nghiệp vẻ vang của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn 
luyện và lãnh đạo, trở thành nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân các bộ tộc Lào. Sau này, khi đánh giá quyết định của Hồ Chí Minh 
tại Đại hội II Đảng Cộng sản Đông Dương về việc thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, 
Campuchia một chính đảng mácxit - lêninit riêng, đồng chí Cayxỏn Phômvihản khẳng định: 
“Quyết định lịch sử hết sức đúng đắn đó đã phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ và ý thức 
trách nhiệm của những người cách mạng ở mỗi nước đối với vận mệnh của dân tộc mình và 
thúc đẩy cuộc đấu tranh cứu nước của ba nước Đông Dương phát triển vượt bậc”. 

Trên cương vị là người sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương thời 
kỳ trước đây và người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được sự tín nhiệm của những người cách mạng và nhân dân các bộ tộc Lào, đã tham gia chỉ 
đạo quá trình cách mạng giải phóng dân tộc ở Lào. Liên tục trong nhiều thập niên, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã ra nhiều chỉ thị, nghị quyết về cách mạng Lào. Đây 
cũng là một trong những trường hợp hiếm có trong lịch sử phong trào cộng sản quốc tế, thể 
hiện tầm vóc lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với cách mạng Đông Dương nói riêng, cách mạng thế 
giới nói chung; đồng thời là một biểu hiện sống động về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết 
đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt - Lào. 

Trong suốt cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông 
Dương đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân hai nước Việt - Lào luôn kề vai sát cánh, 
phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, từng 
bước chuyển từ thế phòng ngự sang phản công và tổng phản công để giành thắng lợi. Chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/1954) ở Việt Nam và Hội nghị Giơnevơ về lập lại hòa bình ở 
Đông Dương được triệu tập là thành quả chung của cách mạng Đông Dương, trong đó tình 
đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước Việt - Lào được thể hiện nổi bật nhất.  

Mặc dù còn phải giải quyết nhiều công việc nặng nề và quan trọng của đất nước sau khi 
hòa bình được lập lại, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 
tổ chức nhiều hội nghị bàn về tình hình Lào và tìm biện pháp tăng cường tình đoàn kết, phối 
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hợp giúp đỡ cách mạng nước bạn. Trong Nghị quyết ra ngày 19/10/1954, Bộ Chính trị và Hồ 
Chí Minh khẳng định: “Vô luận tình hình phát triển như thế nào, ta cũng phải hết sức giúp bạn 
tăng cường công tác củng cố 2 tỉnh (Sầm Nưa và Phongxalỳ - khu tập kết của Chính phủ 
kháng chiến Lào Itxala theo Hiệp định Giơnevơ), xây dựng quân đội, xây dựng cơ sở nhân 
dân và đẩy mạnh đấu tranh chính trị trong toàn quốc”. Cuối những năm 50, khi lực lượng cách 
mạng Lào đang ở trong tình thế hết sức khó khăn do sự tấn công điên cuồng của đế quốc Mỹ 
và tay sai, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã thông qua Nghị quyết 
(7/1959) về Lào, gợi ý một số vấn đề cấp bách đối với Đảng bạn. Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ 
trước mắt của cách mạng Lào là đoàn kết rộng rãi tất cả các dân tộc, các giai cấp yêu nước, 
yêu hòa bình, đấu tranh đòi triệt để thi hành Hiệp định Giơnevơ, xây dựng nước Lào hòa bình, 
trung lập, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Trong tình hình mới, về sách lược đấu 
tranh cần chú trọng chuyển từ hình thức đấu tranh công khai hợp pháp là chủ yếu sang hình 
thức đấu tranh vũ trang là chủ yếu, đồng thời kết hợp với các hình thức đấu tranh khác. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng cũng xác định rõ sự ủng hộ và giúp đỡ toàn diện cách 
mạng Lào là một nhiệm vụ quốc tế có ý nghĩa trọng đại đối với sự nghiệp củng cố miền Bắc 
và đấu tranh thống nhất đất nước của Việt Nam. Theo tinh thần đó, ngày 6/7/1959, Đảng 
quyết định thành lập Ban công tác Lào của Trung ương do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm 
Trưởng ban và cử đoàn cán bộ chính trị, quân sự, chuyên viên kỹ thuật sang giúp bạn. Trong 
hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc đọ đầu với kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, tình đoàn kết hữu 
nghị Việt - Lào lại thêm một lần nữa được thử thách và càng trở lên gắn bó chặt chẽ với nhau, 
tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để cả hai dân tộc giành thắng lợi trong đấu tranh cách mạng. 

Những năm cuối thập niên 60, đế quốc Mỹ ráo riết đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở cả 
Việt Nam và Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị cũng đã kịp thời đưa ra những 
chủ trương về tình hình cách mạng Lào và sự phối hợp giữa chiến trường Việt Nam với chiến 
trường Lào. Trước những thay đổi cục diện so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng hai nước, 
tháng 4/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị một mặt nhấn mạnh cần trao đổi với bạn 
để bạn dự kiến sự phát triển của tình hình, nhất là góp ý kiến với bạn về phương hướng sắp 
tới; mặt khác, chỉ rõ: Lào có vị trí hết sức quan trọng đối với Việt Nam và cả Đông Dương, vì 
vậy không thể coi đây chỉ là giúp bạn, mà còn phải thấy rõ nghĩa vụ tham gia cách mạng ở 
Lào. Đối với chủ trương của Đảng bạn về xây dựng nền kinh tế dân chủ nhân dân, phát triển 
văn hóa dân tộc trong vùng giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị đã ra Nghị 
quyết (6/1967) hướng dẫn các cấp, các ngành của Việt Nam phối hợp và giúp đỡ bạn, trong 
đó xác định: Phương châm giúp bạn là toàn diện, cơ bản, liên tục và lâu dài, lấy việc đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật là khâu quan trọng 
nhất. 

Cùng với các chỉ thị, nghị quyết, Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng còn thường xuyên 
gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cách mạng Lào, góp phần quan trọng vào 
việc triển khai các nhiệm vụ cách mạng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lào, tăng cường sự hiểu 
biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước. Những cuộc gặp gỡ tràn đầy tình cảm hữu nghị anh em 
nồng thắm, giản dị mà chân tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng thân Xuphanuvông, 
với đồng chí Cayxỏn Phômvihản ngay từ những ngày đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và 
sau này là hàng loạt cuộc gặp làm việc của Người với các đồng chí lãnh đạo nước bạn đã để 
lại những ấn tượng rất sâu đậm đối với bạn. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản từng nhớ lại: 
“Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi từ lúc còn thanh niên cho đến khi trưởng thành, 
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tôi đã vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần. Tất cả các lần gặp gỡ đều rất thân 
thiết, chân thành trên tình cảm đồng chí thủy chung và lòng kính trọng sâu sắc đối với Người 
thầy vĩ đại đã tận tình dạy bảo, rèn luyện, xây dựng và truyền lại cho tôi những kinh nghiệm 
phong phú... Suốt đời tôi nhớ ơn công lao trời biển của Người”. Chỉ tính từ năm 1961 đến 
cuối năm 1975, ở cấp cao nhất đã có 19 cuộc hội đàm chính thức. Ngoài ra còn có nhiều cuộc 
gặp, làm việc không chính thức giữa hai cơ quan cao nhất của hai nước và hàng trăm cuộc gặp 
gỡ của các ngành chức năng của hai bên. Sự gần gũi, chân tình, hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh 
đạo từ cấp cao nhất đến các cấp các ngành ở Trung ương và địa phương, được Hồ Chí Minh 
và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước tạo dựng, trở thành nét đẹp truyền thống và 
là hạt nhân cố kết mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp nhuần nhuyễn, đúng đắn lợi ích dân tộc với nghĩa vụ 
quốc tế trong quan hệ giữa ba nước Đông Dương nói chung cũng như trong Việt - Lào nói 
riêng. Trên cơ sở phân tích một cách khoa học và sâu sắc tính tất yếu khách quan của tình 
đoàn kết giữa ba nước Đông Dương, Người chỉ rõ: “Vì mối quan hệ khăng khít về địa lý, 
quân sự, chính trị... mà ta với Miên, Lào cũng như môi với răng. Hai dân tộc Miên, Lào hoàn 
toàn giải phóng, thì cuộc giải phóng của ta mới chắc chắn, hoàn toàn. Cho nên nhiệm vụ của 
ta phải ra sức giúp đỡ kháng chiến Miên, Lào một cách tích cực, thiết thực hơn”. Người nhấn 
mạnh: “Chỉ có đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ nhau hết lòng, mới là giải pháp hữu hiệu nhất để 
giành lại độc lập tự do cho mỗi nước và cho cả ba nước”. “Đoàn kết chặt thì lực lượng to. Lực 
lượng to thì quyết thắng lợi”. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đánh giá cao sức mạnh khối 
đoàn kết giữa ba nước Đông Dương, mà còn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của khối đoàn 
kết đó. Người cũng luôn giáo dục cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Việt Nam rằng, đoàn kết là 
phải thật thà, phải được thể hiện bằng những hành động cách mạng cụ thể, thiết thực, đoàn kết 
phải gắn liền với việc giúp đỡ lẫn nhau một cách có hiệu quả, bởi vì “giúp nhân dân nước bạn 
tức là mình tự giúp mình”. Người cũng thường xuyên nhắc nhở rằng, càng đoàn kết giúp đỡ 
nhau hết lòng thì càng phải tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, kiên quyết chống mọi biểu 
hiện của chủ nghĩa dân tộc dưới mọi mầu sắc.  

Với phương châm chiến lược giúp bạn là tự giúp mình, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch 
ra và gương mẫu thực hiện, nhân dân hai nước Việt Nam, Lào trong mỗi thời kỳ của cuộc đấu 
tranh cách mạng đã phát huy truyền thống đoàn kết, nương tựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau để 
giành thắng lợi, đưa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước thật sự “tình sâu hơn nước 
Hồng Hà, Cửu Long”. Có thể thấy rằng, cùng với việc đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị 
đoàn kết Việt - Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đóng góp to lớn vào quá trình phát triển thắng lợi 
của cách mạng Lào thông qua sự chỉ đạo trực tiếp hoặc gián tiếp cả về lý luận cả về thực tiễn. 
Đồng chí Cayxỏn Phômvihản khẳng định: “Tư tưởng và tình cảm của Bác là ngọn đuốc soi 
đường, là nguồn cổ vũ sức mạnh đoàn kết đấu tranh của nhân dân các bộ tộc Lào chúng tôi. 
Từ ngày cách mạng Lào còn trứng nước cho đến lúc đã trưởng thành, Bác Hồ luôn luôn quan 
tâm dẫn đường chỉ lối”. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược Mỹ, quan hệ Việt - Lào phát triển lên đỉnh 
cao của hình thức liên minh chiến lược trực tiếp chống đế quốc, trở thành một mẫu mực về 
tình đoàn kết chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực. Thủy chung với tình hữu nghị 
truyền thống, trung thành với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, Đảng và nhân dân 
Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ đến mức cao nhất cả về vật chất cả về tinh thần cho cuộc kháng 
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chiến của Lào. Đáp lại, Đảng và nhân dân Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, hết lòng ủng hộ 
và giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã mở ra một trang mới trong quan hệ hợp 
tác hữu nghị Việt - Lào. Trước đây, với nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc, quan hệ 
Việt - Lào đặt trọng tâm vào lĩnh vực chính trị - quân sự. Sau năm 1975, với nhiệm vụ khôi 
phục, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định chính trị và củng cố an ninh - quốc 
phòng, quan hệ Việt - Lào được thúc đẩy và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành mối 
quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc anh em láng giềng. 
Chính trên tinh thần ấy, Hiệp ước hữu nghị Việt - Lào đã được ký kết ngày 18/7/1977, tạo 
khuôn khổ pháp lý đưa quan hệ hai nước lên tầm cao của tình hữu nghị đặc biệt, đáp ứng yêu 
cầu của giai đoạn cách mạng mới của hai nước, phù hợp với lợi ích căn bản của hai dân tộc 
trong hòa bình và phát triển, phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết Việt - Lào. 
Những kết quả đạt được trong quan hệ Việt - Lào từ nửa cuối thập niên 70 đến cuối thập niên 
80 của thế kỷ XX đã góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị ở mỗi 
nước. 

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, tình hình thế giới diễn ra những biến đổi sâu sắc, tác 
động trực tiếp tới quan hệ Việt - Lào. Cả Việt Nam và Lào đều đứng trước những khó khăn, 
thử thách to lớn do tình trạng trì trệ kinh tế kéo dài. Thêm vào đó, sự sụp đổ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu không chỉ tạo ra những hẫng hụt đột ngột trong quan hệ kinh tế 
đối ngoại của Việt Nam cũng như của Lào, mà còn gây ra tác động nhất định về chính trị, tư 
tưởng ở mỗi nước. Các thế lực đế quốc, thù địch lợi dụng tình hình này tăng cường chống phá 
cách mạng hai nước, chia rẽ khối đoàn kết Việt - Lào. Trong bối cảnh đó, quan hệ Việt - Lào 
đứng trước yêu cầu khách quan cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức và cơ chế 
hợp tác. Gần hai thập niên qua, với tư duy chiến lược sáng tạo của hai chính đảng cách mạng 
cầm quyền và bằng những bước đi thích hợp, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và sự 
hợp tác toàn diện Việt - Lào không ngừng phát triển theo hướng nâng cao hơn nữa chất lượng 
và hiệu quả hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, dành sự ưu tiên ưu đãi hợp lý cho 
nhau, phù hợp với tính chất của quan hệ đặc biệt giữa hai nước. 

Là chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn 
dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam có lợi ích cơ bản trùng hợp, hòa quyện với lợi ích cơ bản 
và cao nhất của dân tộc Việt Nam là độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn 
hiện nay, lợi ích đó được biểu hiện cụ thể thông qua mục tiêu được Đảng Cộng sản Việt Nam 
xác định từ Đại hội VIII, tiếp tục khẳng định tại Đại hội IX và Đại hội X là “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để vươn tới mục tiêu - lợi ích chiến lược này, 
vai trò quyết định là khả năng huy động tối đa nội lực dân tộc, kết hợp với tận dụng triệt để 
nguồn lực bên ngoài. Lẽ dĩ nhiên, nguồn ngoại lực chỉ có thể được khai thác hiệu quả khi tạo 
lập được môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi. Chính vì vậy, từ đầu thập niên 90 thế kỷ 
XX trở lại đây, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định nhất quán nhiệm vụ đối ngoại bao 
trùm là giữ vững hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác, tạo các điều kiện quốc tế thuận 
lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần tích cực vào cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Mặt khác, Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hội nghị Trung ương 3 (Khóa VII) nhấn mạnh và đặt 
lên vị trí ưu tiên phương châm đối ngoại kết hợp lợi ích dân tộc chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế của giai cấp công nhân; đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa, với tất cả các lực 
lượng cách mạng tiến bộ và hòa bình trên thế giới. Tư tưởng đối ngoại nhất quán đó được thể 
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hiện rõ nét và sinh động nhất trong thực tiễn quan hệ Việt - Lào hiện nay. Thực hiện chính 
sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa - đa dạng hóa, song Đảng Cộng sản 
Việt Nam vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị 
Việt - Lào. Cơ sở của sự ưu tiên xứng đáng ấy không chỉ bắt nguồn từ tình cảm trân trọng mối 
quan hệ truyền thống thủy chung trong sáng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng xây 
dựng và đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, mà còn từ tầm nhìn chiến 
lược, có hệ lụy trực tiếp đến vận mệnh cách mạng Việt Nam. 

Việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt - Lào là lợi ích, là đòi hỏi có ý 
nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng hai nước. Sự phát triển của quan hệ Việt - Lào 
trong những năm gần đây càng chứng tỏ trên thực tế tính đúng đắn của nhãn quan chiến lược 
đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa quan hệ hai nước lên 
tầm cao toàn diện và hữu nghị đặc biệt. 

Quan hệ hữu nghị Việt - Lào đã vận động qua những chặng đường lịch sử khác nhau và 
trải qua không ít gian nan thử thách. Song, ở bất kỳ thời điểm nào, quan hệ đó vẫn ngời sáng 
tình nghĩa thủy chung, trong sáng và tràn đầy tình hữu nghị nồng thắm. Sự phát triển của mối 
quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào có sự cống hiến 
to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đặt nền móng và suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng đã dày công chăm chút vun đắp. Thực tiễn cách mạng hai nước cũng luôn chứng tỏ: 
Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác chặt chẽ toàn diện Việt - Lào có ý nghĩa chiến 
lược sống còn đối với mỗi nước. Bởi vậy, biên niên sử quan hệ Việt - Lào vốn đã đầy ắp các 
sự kiện trọng đại, vẫn đang chờ đợi những bước bứt phá mới trong thế kỷ XXI. Quan hệ hữu 
nghị Việt - Lào mãi là tài sản vô giá, là hành trang không thể thiếu của hai dân tộc trên con 
đường xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhân dân 
Việt Nam luôn tâm niệm sâu sắc rằng, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai 
Nhà nước, hai dân tộc không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, mà còn là tình cảm 
său nặng của mỗi người dân Việt Nam yêu nước chân chính. Xuất phát từ thực tiễn đó, để 
tăng cường quan hệ Việt - Lào lên tầm cao mới, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, 
phương thức và cơ chế hợp tác theo hướng hiệu quả, khắc phục những khó khăn, hạn chế còn 
tồn tại. 

Bài học kinh nghiệm quý giá nhất có thể rút ra từ quan hệ Việt - Lào, trước hết và chủ 
yếu là phải coi trọng, giải quyết đúng đắn giữa lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. Tôn trọng 
và bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Trong quan hệ Việt - Lào, phải lấy sự nhất trí về quan 
điểm, tư tưởng và đường lối chính trị làm cơ sở để phối hợp hành động, hỗ trợ lẫn nhau, bảo 
vệ lợi ích căn bản của mỗi dân tộc. Sự trường tồn của tình hữu nghị Việt - Lào không thể có, 
nếu không được xây dựng và phát triển trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, tự chủ 
sáng tạo của mỗi dân tộc, hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Đây là vấn đề mang tính quy 
luật đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây cũng như hiện nay 
nhận thức và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn quan hệ Việt - Lào suốt gần một thế kỷ qua. 

 

                                                       PGS, TS Nguyễn Hoàng Giáp 
               Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh  

                  (dangcongsan.vn - Ngày 12/10/2016)      
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MÙA XUÂN HAI NƯỚC VIỆT - L�O 
 

Mùa xuân gắn liền với nhiều sự kiện 
quan trọng, kỷ niệm sâu sắc của tình hữu 

nghị Việt - Lào. Đảng Cộng sản Việt Nam 
và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đều 

được thành lập vào mùa xuân. Mùa xuân 
gắn liền với dấu mốc lịch sử trọng đại của 
hai Đảng, hai dân tộc và cách mạng hai 

nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã đặt nền móng cho 
mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt 
Việt Nam - Lào. Tình nghĩa của hai Đảng, 
hai Nhà nước, hai mặt trận, hai quân đội và 
nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã trở 
thành truyền thống, gắn bó lâu đời, là tài sản 
vô giá. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông 
cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai 
nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, 
Cửu Long. Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản 
cũng nhiều lần khẳng định: “Núi có thể 
mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - 
Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn 
sông”; tình đoàn kết Lào - Việt Nam thủy 
chung, son sắt, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ 
nửa”. 

Đó cũng là mạch nguồn của mối quan 
hệ bền vững lâu đời giữa hai Đảng, hai Nhà 
nước, hai dân tộc Việt - Lào. 

Cùng chung “mái nhà” Đảng Cộng 
sản Đông Dương    

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt 
Nam được thành lập. Đến tháng 10/1930, 
Đảng đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Từ đó, những đảng viên cộng sản 
của Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia cùng 
hoạt động chung dưới “mái nhà” Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Thời kỳ này, Đảng 
Cộng sản Đông Dương đã có một số nghị 
quyết quan trọng về cách mạng Lào, nhằm 
thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân 
tộc ở Lào, tiến lên xây dựng một nước Lào 

độc lập, thống nhất, tự chủ, nhân dân. Đảng 
bộ Lào là một bộ phận không thể tách rời 
của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Trên hành trình đi tìm đường cứu 
nước, năm 1928, từ Liên Xô, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc trở về phương Đông. 
Người đến Xiêm (Thái Lan) và có lần 
Người đi đò vượt sông Mê Công sang tỉnh 
Khăm Muộn (Lào). Người hoạt động tại đây 
khoảng một tháng và cho rằng, nước bạn có 
nhiều tỉnh sát biên giới với Việt Nam, nên 
cần phải xây dựng các cơ sở cách mạng tại 
Lào để cùng Việt Nam đoàn kết chiến đấu 
chống kẻ thù xâm lược. 

Tại xã Xiềng Mương, huyện Noọng 
Bốc, tỉnh Khăm Muộn, Người đã gặp gỡ bà 
con người Lào và người Việt sinh sống tại 
đây, Người căn dặn bà con phải đoàn kết, 
gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, chung sức chung 
lòng đánh đuổi thực dân, đế quốc. Người 
còn phổ biến kinh nghiệm về cách tổ chức 
các đoàn thể yêu nước và cách mạng. Khi 
trở lại Xiêm, Nguyễn Ái Quốc vẫn thường 
xuyên liên lạc với các bạn Lào và bà con 
Việt kiều ở Lào, đôn đốc việc tổ chức các 
đoàn thể yêu nước và cách mạng. 

Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản là 
người gắn bó mật thiết với cách mạng Việt 
Nam. Thời trẻ, đồng chí từng học tại Trường 
Bưởi (nay là Trường Trung học Phổ thông 
Chu Văn An, Hà Nội) và Trường Đại học 
Luật Đông Dương tại Hà Nội. Đồng chí có 
nhiều đóng góp quan trọng nhằm tăng 
cường tình đoàn kết chiến đấu, quan hệ đặc 
biệt Lào - Việt Nam; luôn hết lòng ủng hộ 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
Việt Nam. 

Thủy chung son sắt, gắn bó keo sơn 

Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản 
Đông Dương họp vào giữa mùa xuân năm 
Tân Mão (từ ngày 11 đến 19/2/1951), tại 
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huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đây 
là lần đầu tiên từ khi ra đời, Đảng tổ chức 
một đại hội có đông đủ đại biểu các Đảng bộ 
của cả ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia 
do bầu cử từ dưới lên. Đồng chí Cay-xỏn 
Phôm-vi-hản là Trưởng đoàn đại biểu Đảng 
bộ Lào dự đại hội. 

Tại đại hội, Chính cương của Đảng 
Lao động Việt Nam được thông qua, khẳng 
định dân tộc Việt Nam đoàn kết chặt chẽ với 
hai dân tộc Lào, Cam-pu-chia và giúp hai 
nước kháng chiến chống xâm lược, giải 
phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước 
sau khi kháng chiến thành công. 

Đối với Việt Nam, Đại hội II quyết 
định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy 
tên là Đảng Lao động Việt Nam. Còn đối 
với Lào, Cam-pu-chia, đại hội quyết định sẽ 
tổ chức ở mỗi nước một đảng cách mạng 
riêng, phù hợp với đặc điểm của từng nước. 
Đây là một quyết định đúng đắn, sáng suốt, 
phù hợp với tình hình mới và xu thế phát 
triển của cách mạng mỗi nước. 

Đến đây, Đảng Cộng sản Đông Dương 
đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 

Trong thời gian dự Đại hội II, đồng chí 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản có dịp gặp lại Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Sau này, đồng chí nhiều 
lần nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: “Các đồng chí Lào cần cố gắng thành 
lập cho được đảng cách mạng và ra sức 
củng cố đảng để đảng có đủ sức lãnh đạo 
cuộc cách mạng trên đất nước Lào. Về phía 
mình, Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và 
giúp đỡ các đồng chí. Có đảng cách mạng 
Lào lãnh đạo nhân dân Lào, có sự ủng hộ và 
giúp đỡ của nhân dân Việt Nam và các nước 
bầu bạn, cách mạng Lào nhất định thắng 
lợi!”. 

Sau Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản 
Đông Dương, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-
hản cùng một số cán bộ của nước bạn chuẩn 
bị thành lập một chính đảng ở Lào. Sau thời 
gian chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, Đại hội thành lập Đảng họp từ ngày 

22/3 đến 6/4/1955. Tại đại hội, đồng chí 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản trình bày Báo cáo 
chính trị, khẳng định những điều kiện đã 
chín muồi để thành lập ở Lào một đảng cách 
mạng chân chính, lấy tên là Đảng Nhân dân 
Lào. Đại hội bầu Ban Chỉ đạo Trung ương 
Đảng Nhân dân Lào, do đồng chí Cay-xỏn 
Phôm-vi-hản làm Bí thư; đến Đại hội II của 
Đảng (năm 1972), khi xác lập chức danh 
Tổng Bí thư, đồng chí được bầu làm Tổng 
Bí thư đầu tiên của Đảng. Đại hội cũng nhất 
trí đổi tên Đảng Nhân dân Lào thành Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào và lấy ngày 
22/3/1955 là ngày thành lập Đảng Nhân dân 
Cách mạng Lào. Nhiệm vụ của Đảng trong 
giai đoạn mới là: Đoàn kết, lãnh đạo toàn 
dân phấn đấu hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thực hiện một nước Lào hòa 
bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh 
vượng. 

Trong suốt cuộc trường chinh lịch sử 
của cách mạng hai nước, Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng 
Lào luôn sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau 
hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, 
tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở mỗi 
nước. Năm 2017 này, hai nước Việt Nam và 
Lào sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 
5/9/2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị 
Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017). 

Mỗi độ xuân về, hoa mai, hoa đào ở 
Việt Nam khoe sắc cùng hoa chăm-pa bên 
nước bạn Lào, như mối tình thủy chung, son 
sắt, trọn nghĩa, vẹn tình giữa hai Đảng, hai 
Nhà nước, hai mặt trận, hai quân đội và 
nhân dân hai nước Việt - Lào anh em. Tình 
đoàn kết đặc biệt Việt - Lào sẽ “mãi mãi 
xanh tươi, đời đời bền vững” và tươi thắm 
như hoa mùa xuân! 

 

PGS, TS Đàm Đức Vượng 
Nguyên Phó viện trưởng 

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng 
(qdnd.vn - Ngày 16/01/2017)                           
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TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM - L�O NHÂN CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ 
 

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 24 - 26/11, hai bên đã ra Tuyên bố 
chung Việt Nam - Lào. 

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân 
Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith, 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 
và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã 
thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 24 đến ngày 
26/11. 

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Bounnhang Volachith; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Thongloun 
Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Pany Yahthotu; tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane; Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt 
Nam Vilayvong Butdakham và đến thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng 
và Nhà nước Lào; thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học 
Quốc gia Lào; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở thủ đô Vientiane và tỉnh 
Bolikhamxay. 

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết 
đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, 
mỗi nước trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; trao đổi về 
các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết 
đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và 
thực chất; đồng thời, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng 
quan tâm. 

2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang 
Volachith và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào chân thành chúc mừng những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới của mỗi nước, những kết quả quan trọng 
trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; bày tỏ tin tưởng vững 
chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam và Lào tiếp tục 
giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, xây dựng đất nước Việt Nam và Lào 
ngày càng giàu mạnh, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của hai nước ở khu vực và 
trên thế giới. 

3. Hai bên khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và 
hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone 
Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo của hai 
Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung vô giá 
của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước. 

Hai bên chân thành cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí 
nghĩa mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong suốt 
quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong 
công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước ngày nay. 
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Hai bên hết sức vui mừng, phấn khởi trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống, 
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và 
phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực 
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi hai Đảng, hai nước đang nỗ lực phấn đấu 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội của mỗi Đảng đặt ra, việc bảo vệ, giữ gìn và 
phát triển mối quan hệ đoàn kết, có ý nghĩa sống còn này là trách nhiệm chung của hai 
Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ trước lịch sử của hai dân 
tộc, bảo đảm sự phát triển bền vững và tương lai của hai nước, góp phần tích cực cho 
hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

4. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ chính trị; duy trì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc 
thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tiếp tục củng cố, kiện toàn, 
nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; mở rộng hợp tác, 
giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban Đảng, các bộ, ngành, các ủy ban của Quốc hội, mặt trận, 
đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước; đi sâu trao đổi lý luận - 
thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát 
triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là 
cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 
quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất 
là thế hệ trẻ hai nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào năm 2017; 
tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng một số công trình và tôn tạo các di tích lịch sử về 
quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ở mỗi nước. 

5. Hai bên khẳng định tầm quan trọng và nhất trí cùng nỗ lực để thúc đẩy, mở rộng 
và nâng cao hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ 
thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, theo đó hai bên nhất trí 
phối hợp phát huy có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; thực hiện tốt các 
thỏa thuận cấp cao, hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình, kế 
hoạch hợp tác giữa các bộ, ban, ngành và các địa phương hai nước, trong đó ưu tiên 
cho việc kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối về thể chế, hạ tầng giao thông, năng 
lượng, du lịch và sử dụng hiệu quả các cảng biển của Việt Nam. 

Đồng thời, có các biện pháp cụ thể để bảo đảm tiến độ và chất lượng của các dự 
án đầu tư của Việt Nam tại Lào, tăng kim ngạch thương mại hai chiều, quản lý và sử 
dụng có hiệu quả nguồn vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào; nâng cao chất lượng 
hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân của nhau sinh sống, làm việc, 
học tập tại mỗi nước phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước và thông lệ quốc tế. 

6. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh nhằm giữ vững ổn 
định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước; thực hiện có hiệu quả các 
thỏa thuận hợp tác về quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp trong công tác quản 
lý, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển 
bền vững; tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả thỏa thuận cấp Chính phủ về giải quyết 
người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước; phối hợp chặt 
chẽ ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là buôn lậu và 
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vận chuyển ma túy; tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt 
sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. 

7. Hai bên nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các 
diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu 
vùng góp phần giữ vững môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở 
Đông Nam Á và trên thế giới. Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng Lào đã tổ chức 
thành công các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN 2016. Lào chân thành cảm ơn 
Việt Nam đã ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để Lào hoàn thành trọng trách Chủ tịch 
ASEAN. 

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với 
các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu 
quả nguồn nước sông Mekong trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân các 
nước trong lưu vực sông Mekong; tăng cường phối hợp với Campuchia thực hiện có 
kết quả các nội dung thỏa thuận giữa ba thủ tướng của ba nước Campuchia, Lào và 
Việt Nam về tam giác phát triển. 

Hai bên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an 
ninh, an toàn ở biển Đông; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng 
các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp 
quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982); cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu 
quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy 
tắc ứng xử ở biển Đông (COC) góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và 
phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

8. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú 
Trọng đã thông báo với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith và 
các nhà lãnh đạo cấp cao Lào về việc: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng 
Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình Nhà Quốc hội tại Quảng trường Thạt 
Luổng, thủ đô Vientiane và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng công trình Trường Phổ 
thông Trung học tại tỉnh Bolykhamxay. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Bounnhang Volachith chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về 
những món quà đầy ý nghĩa và thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang 
Volachith đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước: Biên bản ghi nhớ 
về Quà tặng công trình Nhà Quốc hội Lào; Biên bản ghi nhớ về Quà tặng tỉnh 
Bolikhamxay công trình Trường Phổ thông Trung học; Thỏa thuận hợp tác giữa Ban 
Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây 
dựng đất nước giai đoạn 2016 - 2020; Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính 
phủ Lào về điều chỉnh Thỏa thuận về Chiến lược Hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh 
Hua Phan và Xieng Khouang của Lào đến năm 2020; Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông 
Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào về đầu tư xây dựng đường cao tốc 
Hà Nội - Vientiane; Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông - Vận tải Việt Nam và Bộ Công 
chính và Vận tải Lào về Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) thực hiện Bản ghi nhớ về Chiến 
lược Hợp tác giao thông vận tải Việt Nam - Lào; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt 
Nam và Bộ Công thương Lào về thành lập Website hợp tác kinh tế, thương mại chung. 
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9. Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm hữu 
nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 
góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện 
Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng 
nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu 
vực và trên thế giới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Lào, cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh 
đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào về sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh 
em, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị gắn bó, thủy chung, trong sáng 
giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang 
thăm Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh đạo cấp 
cao Đảng, Nhà nước Lào chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời, thời gian cụ thể 
của các chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao. 

 

(baoquocte.vn - Ngày 25/11/2016) 
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QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT - L�O L� T�I SẢN CHUNG VÔ GIÁ 
 

Tiếp tục chuyến 

thăm hữu nghị chính thức 

nước Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào, sáng 25/11, 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng đã đến thăm và 

phát biểu với cán bộ, 

giảng viên, sinh viên Đại 

học Quốc gia Lào. Tại 

đây, Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng đã có bài phát 

biểu quan trọng trước gần 

2.000 cán bộ, giảng viên, 

sinh viên Đại học Quốc gia 

Lào. Tạp chí Cộng sản 

điện tử trân trọng giới 

thiệu toàn văn bài phát 

biểu: 

“Kính thưa đồng chí 
Bounnhang Volachith, Tổng 
Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Nhân dân 
Cách mạng Lào, Chủ tịch 
nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào, 

Thưa các đồng chí 
Lào và Việt Nam, 

Các thầy giáo, cô giáo 
và các bạn sinh viên thân 
mến, 

Trở lại thăm đất nước 
Lào anh em, xứ sở của hoa 
chămpa xinh đẹp, rất gần 
gũi và gắn bó với nhân dân 
Việt Nam, được tận mắt 
chứng kiến sự phát triển và 
đổi thay của đất nước các 
bạn sau 30 năm đổi mới, tôi 
và đoàn đại biểu cấp cao 
Đảng và Nhà nước Việt 
Nam rất vui mừng và ấn 
tượng về một đất nước Lào 

thanh bình, nhân dân Lào 
thân thiện, tình cảm và mến 
khách.  

Hôm nay, chúng tôi 
rất vui được đến đây, gặp 
gỡ đông đảo các thầy, cô 
giáo và các bạn sinh viên 
của Trường Đại học Quốc 
gia Lào - một trung tâm 
nghiên cứu khoa học đa 
ngành và đào tạo nguồn 
nhân lực chủ yếu của đất 
nước Lào anh em.  

Trong không khí thân 
tình và dạt dào tình hữu 
nghị, tôi xin chân thành cảm 
ơn Ban Giám đốc, cùng 
toàn thể cán bộ, các thầy, cô 
giáo và các bạn sinh viên đã 
dành cho chúng tôi sự đón 
tiếp trọng thị, nồng hậu, 
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thắm tình hữu nghị, đoàn 
kết đặc biệt Lào - Việt Nam 
và cũng xin gửi đến tất cả 
các đồng chí và các bạn 
sinh viên những tình cảm 
anh em đồng chí thắm thiết 
và lời chúc mừng nồng 
nhiệt nhất. 

Qua báo cáo của các 
đồng chí lãnh đạo nhà 
trường, tôi hết sức vui 
mừng trước những thành 
tựu to lớn mà Trường Đại 
học Quốc gia Lào đã đạt 
được trong đào tạo nguồn 
nhân lực, nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, 
phục vụ đắc lực cho công 
cuộc đổi mới, xây dựng và 
phát triển đất nước. Đặc 
biệt, Khoa tiếng Việt của 
trường đã đào tạo hàng trăm 
sinh viên, cung cấp nguồn 
nhân lực giỏi tiếng Việt 
phục vụ cho cuộc sống và 
hoạt động hợp tác giao lưu 
giữa nhân dân hai nước.  

Chúng tôi tin tưởng 
rằng, dưới ánh sáng Nghị 
quyết Đại hội X của Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào, 
trong tương lai không xa, 
Đại học Quốc gia Lào sẽ trở 
thành một trường đại học 
hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu 
vực và quốc tế, lập được 
nhiều thành tích mới to lớn 
hơn nữa trong đào tạo 
nguồn nhân lực và nghiên 
cứu khoa học, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của công 
cuộc đổi mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, 

góp phần xây dựng thành 
công một nước Lào hòa 
bình, độc lập, dân chủ, 
thống nhất và thịnh vượng 
theo mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa. 

Thưa các đồng chí và 
các bạn, 

Trong sự nghiệp đấu 
tranh giành độc lập, tự do 
cho dân tộc đầy gian khổ, 
hy sinh trước đây, cũng như 
trong thời kỳ đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc có 
nhiều khó khăn, phức tạp 
ngày nay, hai dân tộc chúng 
ta vô cùng tự hào vì luôn 
nhận thấy ở nhau là những 
người đồng chí, người bạn 
thủy chung, son sắt, đồng 
cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ 
bùi. Quan hệ đoàn kết đặc 
biệt Việt - Lào vô cùng cao 
đẹp, như Chủ tịch 
Souphanouvong khắc họa là 
“cao hơn núi, dài hơn sông, 
rộng hơn biển cả, đẹp hơn 
trăng rằm, ngát hương thơm 
hơn bất cứ đóa hoa nào 
thơm nhất”. 

Mối quan hệ thủy 
chung, trong sáng giữa hai 
Đảng, hai nước đã trở thành 
quan hệ mẫu mực, hiếm có 
trên thế giới, như Chủ tịch 
Kaysone Phomvihane đã 
nhiều lần khẳng định: 
“Trong lịch sử cách mạng 
thế giới cũng đã có những 
tấm gương sáng chói về tinh 
thần quốc tế vô sản, nhưng 
chưa ở đâu và chưa bao giờ 
có sự đoàn kết, liên minh 

chiến đấu đặc biệt, lâu dài, 
toàn diện đến như vậy”; 
“Núi có thể mòn, sông có 
thể cạn, song tình nghĩa Lào 
- Việt Nam mãi mãi vững 
bền hơn núi, hơn sông”. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
thường nói: “Việt - Lào hai 
nước chúng ta, tình sâu hơn 
nước Hồng Hà, Cửu Long”. 

Vậy điều gì đã tạo nên 
quan hệ đặc biệt, mẫu mực 
giữa hai Đảng, hai nước và 
nhân dân hai nước chúng 
ta?  

Trước hết, chúng ta là 
láng giềng của nhau, núi 
sông liền một dải; cùng 
uống chung dòng nước 
Mekong, cùng dựa lưng vào 
dãy Trường Sơn hùng vĩ. 
Có thể hình dung dãy 
Trường Sơn như cái cột 
sống, hai nước Việt - Lào 
như hai nửa cơ thể cùng 
chung một cột sống ấy, 
không thể tách rời nhau 
được. Điều kiện địa sinh 
thái đó đã gắn kết chặt chẽ 
hai đất nước, hai dân tộc 
Việt - Lào một cách tự 
nhiên. Từ bao đời nay, 
chúng ta đã gần gũi bên 
nhau như làng trên, xóm 
dưới, đúng như lời thơ của 
Vilaykeomani trong bài thơ 
“Hai anh em sinh đôi” miêu 
tả một cách rất sinh động: 
“Anh ở bên kia, tôi ở bên 
này. Chung một dãy Trường 
Sơn hùng vĩ”.  

Hai dân tộc chúng ta 
đều giàu lòng nhân ái, bao 
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dung, chia sẻ nhiều nét 
tương đồng về văn hóa, điều 
đó giúp chúng ta dễ dàng 
tìm thấy sự đồng cảm, sự sẻ 
chia về tâm hồn và giá trị. 
Truyền thuyết khởi nguyên 
về “quả bầu mẹ” là một 
biểu tượng cao đẹp về 
nguồn gốc chung và tình 
đoàn kết keo sơn giữa các 
dân tộc hai bên dãy Trường 
Sơn.  

Trong lịch sử đấu 
tranh chống ngoại xâm, 
giành độc lập, tự do, hai dân 
tộc chúng ta cùng chung 
một hoàn cảnh chịu ách đô 
hộ của thực dân, đế quốc; 
hai Đảng chúng ta có chung 
cội nguồn là Đảng Cộng sản 
Đông Dương.  

Quan hệ đoàn kết, liên 
minh chiến đấu Việt - Lào 
không ngừng được củng cố 
và nâng cao thành một quy 
luật tồn tại, phát triển, một 
nhân tố cơ bản bảo đảm 
thắng lợi của cách mạng 
mỗi nước và cả hai nước. 
Vận mệnh của hai nước, hai 
dân tộc gắn bó khăng khít; 
nhân dân hai nước đã trở 
thành những người bạn 
chiến đấu “chia ngọt sẻ 
bùi”, “đồng cam cộng khổ”, 
những người đồng chí, anh 
em thân thiết trên cùng trận 
tuyến.  

Với quan hệ đoàn kết, 
liên minh chiến đấu Việt 
Nam - Lào, với thiện chí 
chân tình, thông cảm nhau 
sâu sắc trên tình đồng chí 

anh em, Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam đã cử 
hàng chục vạn con em của 
mình sang công tác và phối 
hợp với quân và dân Lào 
chiến đấu tại các chiến 
trường của Lào; máu của 
biết bao anh hùng, liệt sỹ 
Việt Nam đã hòa quyện với 
máu của quân và dân Lào 
để đem lại thắng lợi vẻ vang 
cho hai dân tộc.  

Cũng với tình cảm đặc 
biệt, Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Lào đã dành phần 
đất của mình để giúp Việt 
Nam xây dựng “Đường Hồ 
Chí Minh” để “xẻ dọc 
Trường Sơn đi cứu nước”, 
giải phóng miền Nam Việt 
Nam, thống nhất đất nước, 
tạo nên một kỳ tích đã đi 
vào lịch sử như một bản anh 
hùng ca bất tử. Sự phối hợp, 
giúp đỡ vô tư, chí tình chí 
nghĩa giữa hai nước, hai dân 
tộc chúng ta là nhân tố quan 
trọng làm nên thắng lợi của 
cách mạng mỗi nước.  

Sự hy sinh cao đẹp và 
vô cùng to lớn đó trở thành 
sức mạnh vô song, nguồn 
động lực lớn lao, góp phần 
đưa cách mạng hai nước đi 
từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác, tiến tới giành 
thắng lợi hoàn toàn vào năm 
1975. Ở Việt Nam là chiến 
thắng của chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử. Ở Lào là 
chiến công “bắt được cá 
nhưng không làm gãy sen” 
giải phóng Vientiane.  

Quan hệ Việt Nam - 
Lào thật sự đặc biệt, thật sự 
anh em, thật sự máu thịt. 
“Hạt muối cắn đôi, cọng rau 
bẻ nửa” đã trở thành hình 
tượng bất tử, ngợi ca tình 
hữu nghị cao đẹp, chia sẻ 
sâu sắc cả về vật chất lẫn 
tinh thần mà nhân dân hai 
nước chúng ta đã dành cho 
nhau trong những năm 
tháng khó khăn, gian khổ 
nhất. 

Chắc hẳn các đồng 
chí, các bạn và tất cả chúng 
ta, những người ngồi đây 
hôm nay, đã từng được 
chứng kiến hoặc được nghe 
kể về những câu chuyện 
cảm động về tình hữu nghị, 
đoàn kết, gắn bó keo sơn 
giữa hai dân tộc Lào - Việt. 
Tôi nhớ mãi câu chuyện hết 
sức cảm động giữa Chủ tịch 
Hồ Chí Minh với Hoàng 
thân Souphanouvong mà 
sau này khi trở thành Chủ 
tịch nước, Hoàng thân nhiều 
lần kể lại rằng “Cuộc tiếp 
kiến lần đầu tiên với Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã giúp 
tôi khẳng định dứt khoát 
phải theo đuổi sự nghiệp 
cách mạng, đến với đảng 
cộng sản và dấn thân vào 
công cuộc chiến đấu cứu 
dân, cứu nước Lào” và 
những kỷ niệm về những 
ngày Người sống với Bác 
Hồ ở Hà Nội năm 1945, 
giữa Bác Hồ và Hoàng thân 
không có một khoảng cách 
nào. 
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Những ngày ở chiến 
khu Việt Bắc, Bác Hồ và 
Hoàng thân Souphanouvong 
cùng nằm chung sạp lán, 
cùng ăn chung cơm rau 
rừng, cùng chân đất vác 
cuốc đi trồng rau, trồng 
khoai tăng gia sản xuất. 
Hình ảnh đó để lại dấu ấn 
không bao giờ phai mờ 
trong lịch sử quan hệ của 
hai Đảng, hai nước. Hay 
những câu chuyện cảm 
động về mối tình quân dân 
Việt - Lào trong kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ, về hình ảnh 
các bà mẹ Lào tận tình 
chăm sóc, cứu chữa những 
người chiến sỹ tình nguyện 
Việt Nam trên đất Lào khi 
họ bị những cơn sốt rét rừng 
hành hạ, giống như tình 
mẫu tử, sẵn sàng mang cả 
thóc giống ra để giã gạo nấu 
cháo cho bộ đội tình 
nguyện; thậm chí sẵn sàng 
ôm bộ đội tình nguyện vào 
lòng để truyền hơi ấm cho 
họ như cho con mình. 

Hay câu chuyện rất 
cảm động về một nữ y tá 
Việt Nam đã bất chấp gian 
khổ, lội suối, băng rừng đi 
bộ hàng chục cây số để cứu 
sống một anh bộ đội Pathet 
Lào khi người chiến sỹ này 
đã được đưa vào nhà xác...  

Tôi muốn nhắc lại một 
vài câu chuyện như thế 
trong hàng ngàn, hàng vạn 
câu chuyện vô cùng cảm 
động trong quan hệ Lào - 

Việt để chúng ta cùng nhau 
nhìn lại lịch sử và quá trình 
phát triển của quan hệ hữu 
nghị, đoàn kết đặc biệt Việt 
- Lào đã được gây dựng, gìn 
giữ và vun đắp bằng biết 
bao mồ hôi, công sức và cả 
xương máu của rất nhiều 
thế hệ nhân dân hai nước. 

Trong 30 năm đổi mới 
vừa qua, chúng ta đã kế 
thừa trọn vẹn truyền thống 
quan hệ tốt đẹp của các thời 
kỳ trước và được hai Đảng, 
hai nước không ngừng vun 
đắp, phát triển đi vào chiều 
sâu, là động lực to lớn bảo 
đảm sự phát triển của hai 
nước trong những chặng 
đường tiếp theo.  

Những thành tựu quan 
trọng đạt được trong quan 
hệ giữa hai nước đã góp 
phần to lớn tạo lập, giữ 
vững môi trường khu vực 
và quốc tế hòa bình, thuận 
lợi cho công cuộc đổi mới, 
phát triển kinh tế - xã hội, 
xây dựng bảo vệ Tổ quốc, 
củng cố thế và lực của mỗi 
nước trong khu vực và trên 
trường quốc tế. 

Thưa các đồng chí và 
các bạn, 

Chuyến thăm hữu nghị 
chính thức Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào lần này 
của tôi diễn ra vào dịp hai 
nước chúng ta chuẩn bị 
bước vào năm 2017 - năm 
có 2 sự kiện lịch sử rất quan 
trọng là: Kỷ niệm 55 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao 

và 40 năm ngày ký Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác 
giữa hai nước. Trong các 
cuộc hội đàm, hội kiến, tôi 
và các đồng chí lãnh đạo 
Lào đều nhất trí rằng, mối 
quan hệ đoàn kết, gắn bó 
đặc biệt giữa hai nước, hai 
dân tộc được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch 
Kaysone Phomvihane và 
Chủ tịch Souphanouvong 
kính yêu cùng các thế hệ 
lãnh đạo và nhân dân hai 
nước dày công gây dựng, 
giữ gìn và vun đắp, đã 
không ngừng phát triển, trở 
thành tài sản chung vô giá 
của hai dân tộc, là quy luật 
sống còn, là nhân tố bảo 
đảm thắng lợi của hai dân 
tộc Việt Nam và Lào.  

Trong thế giới phát 
triển đầy biến động và phức 
tạp hiện nay, quan hệ đoàn 
kết đặc biệt Việt - Lào càng 
trở nên quan trọng hơn bao 
giờ hết đối với cả hai nước; 
chúng ta trước sau như một, 
quyết tâm làm hết sức mình 
để làm cho mối quan hệ 
thiêng liêng này mãi mãi 
xanh tươi, đời đời bền 
vững. 

Nhân dịp này, thay 
mặt Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam, tôi xin 
bày tỏ lòng biết ơn chân 
thành, sâu sắc đối với Đảng, 
Nhà nước và nhân dân Lào 
anh em về tình đoàn kết, sự 
ủng hộ to lớn và giúp đỡ chí 
tình, chí nghĩa dành cho 
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Việt Nam trong công cuộc 
đấu tranh giải phóng dân 
tộc, giành độc lập tự do cho 
đất nước trước đây cũng 
như trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
ngày nay. 

Thưa các đồng chí và 
các bạn, 

Nhân loại ngày nay 
đang đứng trước những cơ 
hội phát triển mới từ xu 
hướng liên kết, toàn cầu hóa 
và cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4, đồng thời cũng 
phải đối mặt với những 
thách thức rất lớn. Các cuộc 
khủng hoảng kinh tế - tài 
chính, khủng hoảng xã hội - 
nhân văn và khủng hoảng 
môi trường - sinh thái hết 
sức nghiêm trọng đang tác 
động tiêu cực đến cuộc sống 
của hàng tỷ người trên trái 
đất. Nghèo đói và khoảng 
cách giàu nghèo không 
ngừng gia tăng.  

Sự cạn kiệt các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, ô 
nhiễm môi trường, dịch 
bệnh và biến đổi khí hậu 
đang đặt ra những thách 
thức mới chưa từng có trong 
lịch sử tồn tại của nhân loại. 
Chiến tranh lạnh đã kết thúc 
cách đây hơn một phần tư 
thế kỷ, nhưng thế giới vẫn 
đang bất ổn. Chủ nghĩa 
khủng bố bùng phát. Chủ 
nghĩa phát xít mới, tôn giáo 
và dân tộc cực đoan, bài 
ngoại, kỳ thị chủng tộc, 

v.v... nổi lên tại nhiều nước; 
khủng hoảng tỵ nạn, bệnh 
dịch, ô nhiễm môi trường, 
tội phạm công nghệ cao 
v.v... đang trở thành những 
thách thức to lớn đối với 
các nước trên thế giới. 

Trong bối cảnh cơ hội 
và thách thức đan xen như 
vậy, chúng ta vui mừng 
nhận thấy sự nghiệp cách 
mạng của hai Đảng, hai 
nước vẫn tiếp tục đạt được 
nhiều thành quả quan trọng. 
Việt Nam và Lào đã nỗ lực 
thoát khỏi những khó khăn 
kinh tế - xã hội của thời kỳ 
đầu đổi mới; kinh tế tăng 
trưởng khá ổn định với tốc 
độ khá cao; đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân 
dân ngày càng được nâng 
cao. Việt Nam từ một nước 
thiếu lương thực, đã có 
những tiến bộ vượt bậc và 
trở thành một trong những 
nước xuất khẩu gạo hàng 
đầu thế giới.  

Cùng với tăng trưởng 
kinh tế, Đảng và Nhà nước 
hai nước đã rất chú ý đến 
việc thực hiện chính sách xã 
hội, xóa đói giảm nghèo, 
nhờ đó đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân được 
cải thiện đáng kể. Từ năm 
1990 đến năm 2015, tỷ lệ 
nghèo đói ở Việt Nam giảm 
từ 58% xuống còn hơn 4%; 
tuổi thọ trung bình của 
người dân Việt Nam tăng 
lên nhanh chóng, đạt mức 
73,2 tuổi.  

Ở Lào, Đảng và Nhà 
nước cũng rất chú trọng 
nâng cao đời sống nhân 
dân, chăm sóc sức khỏe cho 
toàn dân, xây dựng môi 
trường không gian văn hóa 
mang đậm bản sắc dân tộc 
trên cơ sở tiếp thu có chọn 
lọc những tinh hoa của các 
nền văn hóa trên thế giới. 
Hai nước chúng ta cũng đã 
giữ vững được ổn định 
chính trị - xã hội; bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội; tăng 
cường quốc phòng, an ninh; 
nâng cao sức mạnh tổng 
hợp của quốc gia.  

Việt Nam và Lào đều 
đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng và nổi bật về đối 
ngoại. Quan hệ đối ngoại 
của hai nước ngày càng 
được mở rộng; uy tín và vị 
thế quốc tế của Việt Nam và 
Lào ngày càng được nâng 
cao. Lào và Việt Nam đều 
đã trở thành những thành 
viên rất tích cực và có trách 
nhiệm trong ASEAN và 
cộng đồng quốc tế.  

Trong quá trình đổi 
mới, xây dựng và bảo vệ đất 
nước, trong môi trường thế 
giới và khu vực đầy biến 
động, mặc dù hai nước 
chúng ta còn không ít khó 
khăn, hạn chế; nhưng có thể 
khẳng định rằng, những 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử mà hai Đảng, hai 
Nhà nước, và nhân dân hai 
nước đạt được trong những 
năm qua chính là minh 
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chứng sinh động khẳng định 
con đường phát triển mà hai 
Đảng chúng ta đã lựa chọn 
là rất đúng đắn.  

Đầu năm nay, Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ X 
của Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào đã tổng kết 
những kết quả và bài học 
kinh nghiệm của 30 năm 
đổi mới. Chúng ta đều 
khẳng định tiếp tục kiên 
định mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội; 
quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh 
toàn diện và đồng bộ công 
cuộc đổi mới. Đây chính là 
sự kiên định về mục tiêu, sự 
rõ ràng về đường lối của hai 
Đảng, hai nước trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong thời kỳ cách 
mạng mới.  

Trên cơ sở những bài 
học quý báu qua 30 năm đổi 
mới, chúng ta hoàn toàn tin 
tưởng rằng, hai đảng, hai 
nước sẽ tiếp tục phát huy 
tinh thần đổi mới, sáng tạo, 
tự lực, tự cường, triển khai 
thực hiện thắng lợi nghị 
quyết đại hội của mỗi Đảng, 
xây dựng đất nước Lào và 
đất nước Việt Nam ngày 
càng phát triển phồn vinh, 
thịnh vượng; mang lại cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc cho 
nhân dân mỗi nước. 

Các bạn sinh viên thân 
mến, 

Nhân buổi gặp mặt và 
được trò chuyện với các bạn 
hôm nay, tôi muốn chia sẻ với 
các bạn cũng như với thế hệ 
trẻ của hai nước Lào, Việt 
Nam một vài suy nghĩ chân 
thành. Chúng ta vẫn thường 
nói, thanh niên là rường cột 
của quốc gia, là lực lượng 
xung kích của cách mạng.  

Thanh niên là lực lượng 
xã hội to lớn của hiện tại và là 
chủ thể sáng tạo của tương lai; 
các bạn chính là chủ nhân 
tương lai của đất nước. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói: 
“Một năm khởi đầu từ mùa 
xuân, một đời khởi đầu từ tuổi 
trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của 
xã hội”. Tuổi trẻ là tuổi của 
rèn luyện và phấn đấu, là tuổi 
của hoài bão và ước mơ. Chủ 
tịch Kaysone Phomvihane đã 
căn dặn: “Thanh niên chúng ta 
hãy là con chim đại bàng 
không sợ phong ba bão tố, 
hãy là Xin-Xay của thời đại 
chúng ta”. 

Với sức trẻ nhiệt huyết 
tràn đầy, với ý chí vươn lên 
mạnh mẽ, tôi mong các bạn 
trẻ ra sức tu dưỡng, rèn luyện 
để có phẩm chất đạo đức 
trong sáng; nỗ lực học tập để 
có kiến thức thâm sâu; trở 
thành một lực lượng hùng 
hậu, một nguồn nhân lực 
chất lượng cao, góp phần 
thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của mỗi nước 
và nâng cao hơn nữa sức 
năng động và hiệu quả quan 

hệ đặc biệt Việt - Lào trong 
tình hình mới. 

Lãnh đạo hai nước đặt 
niềm tin sâu sắc vào các 
bạn, tin tưởng rằng thế hệ 
trẻ của hai nước hôm nay và 
mai sau tăng cường giao lưu 
học hỏi, biết trân trọng, giữ 
gìn và tiếp tục phát huy tài 
sản vô giá của mối quan hệ 
thủy chung, trong sáng Việt 
- Lào, đóng góp thiết thực 
vào sự nghiệp đoàn kết, 
giúp đỡ lẫn nhau, tô thắm 
thêm lịch sử vẻ vang của 
quan hệ hai Đảng, hai nước 
và nhân dân hai nước. Tôi 
tin rằng, sự cống hiến nhiệt 
thành và đóng góp thiết 
thực của các bạn cho quan 
hệ hai nước Việt - Lào sẽ 
trở thành những trang hào 
hùng của thời thanh niên sôi 
nổi trong cuộc đời rộng mở 
của các bạn. 

Chúc các bạn trẻ Lào 
và Việt Nam “Tâm trong, trí 
sáng, hoài bão lớn”; sống và 
cống hiến theo tinh thần: 
“Chỗ nào khó, thanh niên 
có; chỗ nào khó thanh niên 
vượt qua; khi đất nước cần, 
thanh niên xung phong”.  

Nhân dịp này, tôi chân 
thành cảm ơn Ban Giám 
đốc và các thầy, cô giáo của 
Trường Đại học Quốc gia 
Lào đã dành nhiều tâm 
huyết và sự quan tâm về 
mọi mặt để chăm sóc, đào 
tạo các thế hệ sinh viên Việt 
Nam và hiện nay rất nhiều 
em đã ra trường và đang 
công tác ở nhiều cơ quan, 
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địa phương của Việt Nam 
cũng như của Lào. Đây 
chính là minh chứng rất cụ 
thể và sống động về quan hệ 
hợp tác giữa hai nước trong 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo 
nguồn nhân lực.  

Tôi hy vọng rằng lĩnh 
vực hợp tác hết sức quan 
trọng này sẽ ngày càng có 
hiệu quả cao hơn, đáp ứng 
đòi hỏi và mong đợi của hai 

Đảng, hai Nhà nước và 
nhân dân hai nước chúng ta. 

Xin kính chúc đồng 
chí Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Bounnhang Volachith 
cùng các đồng chí lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước Lào dồi 
dào sức khỏe, hạnh phúc và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ cao cả và đầy trọng trách 
mà Đảng và nhân dân giao 
phó. 

Chúc các đồng chí 
Lào, Việt Nam, các thầy, cô 
giáo và toàn thể các bạn 
sinh viên thật nhiều sức 
khỏe, thành đạt trong công 
việc và hạnh phúc trong 
cuộc sống. 

Tình đoàn kết đặc biệt 
Việt Nam - Lào muôn năm! 

Xin trân trọng cảm ơn. 
 

(tapchicongsan.org.vn  

 Ngày 25/11/2016)
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BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT - L�O 
 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đường Trường Sơn là hiện thân 

của ý chí quyết thắng, lòng dũng cảm, trí thông minh của người Việt Nam và tình đoàn 

kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia. Đó không chỉ là 

tuyến vận tải chiến lược mà còn là tuyến hậu cần chiến lược với hệ thống căn cứ hậu 

cần hoàn chỉnh tạo nên thế trận hậu cần liên hoàn, vững chắc và cơ động, chuyển sức 

mạnh của miền Bắc chi viện cho các chiến trường Nam Đông Dương. Đây là một trong 

những sáng tạo chiến lược, thành công kiệt xuất của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh. 

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
tiếp tục tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Để chi viện cho miền Nam, ngày 
19/5/1959, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đoàn 559, có nhiệm vụ tổ chức giao thông, 
vận chuyển hàng quân sự, đưa đón cán bộ, bộ đội hành quân vào chiến trường dọc theo dãy 
Trường Sơn... Từ cuối năm 1959, cách mạng Lào chuyển sang giai đoạn kết hợp đấu tranh 
chính trị với đấu tranh vũ trang, nên nhu cầu mọi mặt ngày càng lớn. Với tinh thần “Giúp 
bạn là giúp mình”, Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã giúp bạn tổ chức xây dựng lực lượng 
vũ trang, căn cứ và các khu vực hậu cần ở Sầm Nưa, cánh đồng Chum, Khăm Muộn và khu 
vực đường 9 - Nam Lào. 

Thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ đã đưa hàng ngàn cố vấn quân sự vào 
miền Nam Việt Nam, xây dựng quân ngụy Sài Gòn và tìm mọi cách ngăn chặn, cắt đứt 
đường Trường Sơn. Việc vận chuyển tiếp tế cho chiến trường rất khó khăn, trong khi nhu 
cầu của chiến trường ngày càng lớn và cấp thiết. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Đảng ta 
chủ trương mở rộng tuyến 559 sang phía Tây Trường Sơn và được Trung ương Đảng Nhân 
dân Cách mạng Lào nhất trí. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở tuyến 559 ở Tây 
Trường Sơn, liên quân Việt - Lào đã mở một số đợt tác chiến giải phóng các vùng dọc biên 
giới hai nước; việc bảo đảm hậu cần cho các chiến dịch này do Đoàn 559 đảm nhiệm. Ta và 
bạn thống nhất sử dụng một phần đất phía Tây Trường Sơn thuộc vùng giải phóng Lào để 
xây dựng tuyến hậu cần chiến lược chi viện cho chiến trường Nam Đông Dương, do Đoàn 
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559 chỉ đạo chung và phối hợp với Quân khu Trung - Hạ Lào, đảng bộ và chính quyền 7 
tỉnh và 17 mường (huyện) của Lào thực hiện. Ngày 14/6/1961, đường 559 Tây Trường Sơn 
chính thức đi vào hoạt động. Nhờ vậy, từ năm 1961 - 1965, Việt Nam đã vận chuyển chi 
viện cho Lào 17.732 tấn hàng, trong đó có 10.136 tấn hàng viện trợ quân sự do hậu cần quân 
đội Việt Nam trực tiếp vận chuyển, góp phần xây dựng, củng cố căn cứ địa của cách mạng 
Lào và bảo đảm cho các chiến dịch tác chiến liên minh Việt - Lào, như: Cánh đồng Chum - 
Xiêng Khoảng (01 - 3/1961), Luông Lậm Thà (4 - 5/1962)... 

Từ năm 1965 trở đi, nhu cầu của các chiến trường ngày càng lớn, đặc biệt để chuẩn bị 
cho Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), Quân ủy Trung ương chỉ đạo Đoàn 559 
đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống đường vận tải chiến lược phía trước nhằm chi viện lớn 
cho chiến trường miền Nam và Hạ Lào. Các  đường cơ giới 128, 129... được mở mới; đường 
12 được nâng cấp; một số đường gùi thồ, đường sông, đường vòng tránh được củng cố và 
mở mới... các đường ngang nối tuyến Tây và Đông Trường Sơn như B45 ở Trị Thiên, B46 ở 
Quân khu 5, đường từ Tà Xẻng vào mặt trận Tây Nguyên cũng hoàn thành... hình thành hệ 
thống đường vận tải chiến lược liên hoàn với 11 binh trạm. Nhờ vậy, từ năm 1965 - 1968, 
Đoàn 559 đã vận chuyển chi viện chiến trường 121.139 tấn vật chất, bảo đảm cho các lực 
lượng hành quân trên tuyến 15.862 tấn; bảo đảm cho 594.858 lượt người hành quân vào 
chiến trường, chuyển 35.421 lượt thương bệnh binh... chi viện kịp thời cho tác chiến, đặc 
biệt cho Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Việt Nam còn giúp Lào tiếp nhận quá 
cảnh 20.000 tấn hàng hóa/năm, vận tải quân sự vận chuyển giúp Lào 16.000 tấn/năm. Đó là 
cơ sở để bạn tổ chức bảo đảm nhu cầu dân sinh, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo đảm cho 
các chiến dịch phòng ngự dài ngày và phối hợp tác chiến trong cuộc Tổng tiến công chiến 
lược của quân và dân Việt Nam trong Tết Mậu Thân. 

Tháng 3/1970, Mỹ lật đổ Chính phủ Xi-ha-núc, mở rộng chiến tranh sang Campuchia, 
ta và bạn đã chớp thời cơ mở các chiến dịch, giải phóng vùng Đông Bắc Campuchia. Liên 
quân Việt - Lào cũng phối hợp mở chiến dịch Hạ Lào giải phóng Atôpơ và Saravan, mở 
rộng và hoàn chỉnh vùng giải phóng Lào suốt từ Bắc Lào, Thượng Lào đến Hạ Lào. Vùng 
giải phóng của Lào và Campuchia nối liền với vùng giải phóng của Việt Nam (từ Trị Thiên 
đến Tây Nguyên) đã tạo ra vùng hậu phương quan trọng của chiến trường Nam Đông 
Dương tạo thuận lợi to lớn để phát triển đường Trường Sơn từ Hạ Lào qua Campuchia vào 
Đông Nam Bộ. Từ năm 1969 - 1972, Đoàn 559 đã vận chuyển chi viện các chiến trường 
miền Nam 162.710 tấn vật chất, chiến trường Lào 114.901 tấn, bảo đảm hành quân vào 
692.690 người và hành quân ra 256.871 người; thời gian hành quân vào B2 rút ngắn 10 - 15 
ngày... góp phần quyết định để các chiến trường vượt qua khó khăn sau Tết Mậu Thân và 
bảo đảm cho chiến dịch đường 9 - Nam Lào (1971), cuộc tiến công chiến lược 1972 trên các 
chiến trường miền Nam, chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng... Thắng 
lợi của các chiến dịch đó cùng với chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối 
tháng 12/1972 buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari. Đến đầu năm 1975, bộ đội Trường Sơn đã 
làm thêm 5.560km đường bộ, 1.311km đường ống xăng dầu tạo ra mạng giao thông hoàn 
chỉnh nối liền hậu phương miền Bắc tới tất cả các chiến trường. Hai năm 1974 - 1975, bộ 
đội Trường Sơn đã vận chuyển 823.146 tấn vật chất (bằng 1,6 lần 13 năm trước đó), giao 
cho các chiến trường 364.524 tấn. Bằng trí sáng tạo, nỗ lực phi thường, lòng quả cảm và sự 
hy sinh to lớn của quân và dân ta, cùng sự giúp đỡ hiệu quả của nhân dân Lào và 
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Campuchia, đường Trường Sơn luôn được giữ vững và không ngừng phát triển. Vào giai 
đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đường Trường Sơn xuyên qua 20 tỉnh (9 tỉnh 
của Việt Nam, 7 tỉnh của Lào, 4 tỉnh của Campuchia), diện tích trên 100.000km², với hệ 
thống mạng đường giao thông vận tải liên hoàn gồm: 17.000km đường vận tải cơ giới, trên 
3.000km đường giao liên và 1.399km đường ống xăng dầu. Hệ thống kho tàng chiến lược có 
trữ lượng hàng chục vạn tấn vật chất và các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, bệnh viện, bệnh xá, đội 
điều trị, đội phẫu... Trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, trên tuyến đường này, 
ta đã cơ động thần tốc 3 quân đoàn, 5 sư đoàn và 2 trung đoàn binh chủng vào chiến dịch, 
phục vụ hành quân 41 vạn lượt người (cả dân sự)... 

Trong suốt 16 năm (1959 - 1975), Mỹ đã không từ một âm mưu, thủ đoạn đánh phá 
nào nhằm hủy diệt tuyến chi viện huyết mạch Trường Sơn. Chúng đã rải hàng triệu tấn bom 
đạn, chất độc hóa học, khiến hàng vạn người bị thương, hy sinh và bị nhiễm chất độc hóa 
học, gần 14.500 ô tô bị phá hủy, hơn 90.000 tấn hàng hóa bị đánh cháy... Song quân dân ta 
và bạn đã sát cánh bên nhau, chiến đấu anh dũng, tiêu diệt và bắt sống 18.470 tên địch, bắn 
rơi 2.455 máy bay, giải phóng 6 tỉnh Trung, Hạ Lào, mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ và 
phát triển đường Trường Sơn ngày càng vững mạnh. Đó là biểu tượng đẹp của sự gắn bó 
máu thịt, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào trong kháng chiến chống Mỹ. 

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngày nay, đường Trường Sơn đã phát triển thành con đường 
chiến lược của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, có vai trò quan trọng 
trong xây dựng thế trận và tiềm lực hậu cần ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

 

                                                                                      Đại tá, ThS Trần Đình Quang  

                                                                                         (qdnd.vn - Ngày 11/6/2016) 
 

 
 
 
 
 

 

THÚC ĐẨY QUAN HỆ VIỆT NAM - L�O PHÁT TRIỂN TO�N DIỆN V� HIỆU QUẢ 
 

Nhận lời mời của 

Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc, Thủ 

tướng Chính phủ nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào Thoong-lun Xi-

xu-lít sẽ dẫn đầu Đoàn đại 

biểu Chính phủ Lào tới 

Việt Nam tham dự và 

đồng chủ trì Kỳ họp lần 

thứ 39 Ủy ban liên Chính 

phủ Việt Nam - Lào được 

tổ chức tại Hà Nội ngày 

8/2/2017. 

Quan hệ hữu nghị 
truyền thống, đoàn kết đặc 
biệt, hợp tác toàn diện Việt 
Nam - Lào không ngừng 
được củng cố và phát triển. 
Hai bên thường xuyên có 
các hoạt động trao đổi đoàn 
và tiếp xúc cấp cao cũng 

như các cấp. Trong năm 
2016, hai bên trao đổi 
khoảng 350 đoàn, trong đó 
có 130 đoàn từ cấp thứ 
trưởng trở lên. Gần đây 
nhất, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã thăm hữu 
nghị chính thức Lào tháng 
11/2016. 

Quan hệ hợp tác Việt - 
Lào trên tất cả các lĩnh vực 

VIỆT - L�O  
MốI QUAN HỆ HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN 
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tiếp tục được củng cố, tăng 
cường và ngày càng đi vào 
chiều sâu; các tồn tại, hạn 
chế từng bước được khắc 
phục; việc thực hiện Thỏa 
thuận về Kế hoạch hợp tác 
Việt Nam - Lào năm 2016 
đã ký giữa hai Chính phủ về 
cơ bản đã đạt được mục tiêu 
đề ra. Quan hệ chính trị 
Việt Nam - Lào ngày càng 
gắn bó, tin cậy, phát triển và 
đi vào chiều sâu trên tất cả 
các lĩnh vực; có sự đồng 
thuận cao trên các diễn đàn 
hợp tác khu vực và quốc tế, 
góp phần vào sự phát triển 
của mỗi nước và việc giữ 
vững hòa bình, ổn định, hợp 
tác, phát triển ở khu vực và 
trên thế giới. Việt Nam đã 
hỗ trợ có hiệu quả cho Lào 
trong việc đảm nhiệm thành 
công vai trò Chủ tịch 
ASEAN năm 2016 và tổ 
chức thành công Hội nghị 
cấp cao ASEAN vào tháng 
9/2016... 

Hai bên phối hợp tốt 
trong hợp tác về quốc 
phòng - an ninh, xây dựng 
tuyến biên giới Việt - Lào 
ổn định và phát triển toàn 
diện; đấu tranh hiệu quả 
chống các thế lực thù địch, 
các loại tội phạm xuyên 
quốc gia, tội phạm ma túy... 

Hợp tác kinh tế, 
thương mại, đầu tư giữa hai 
nước có nhiều chuyển biến 
quan trọng. Đến nay, vốn 
đăng ký đầu tư của doanh 
nghiệp Việt Nam tại Lào 

đạt khoảng 5,1 tỷ USD, 
đứng thứ 3 trong số các 
nước đầu tư vào Lào (tổng 
vốn thực hiện lũy kế đến 
nay đạt khoảng 1,5 tỷ USD, 
chiếm 30% tổng vốn đăng 
ký). Nhiều dự án đầu tư 
phát huy hiệu quả, sản xuất 
kinh doanh có lãi, đóng góp 
tích cực vào công cuộc phát 
triển của hai nước, tạo công 
ăn việc làm, phúc lợi xã hội, 
giúp Lào thực hiện tốt chính 
sách xóa nghèo, được phía 
Lào ghi nhận và đánh giá 
cao. Trong năm 2016 đã có 
thêm một số dự án lớn được 
đưa vào vận hành khai thác, 
nổi bật là: Thủy điện Xê-ka-
mản 1 đã hoàn thành và 
phát điện; Khách sạn 
Mường Thanh Viêng Chăn 
cũng kịp thời hoàn thành, 
đưa vào sử dụng phục vụ 
khách Hội nghị cấp cao 
ASEAN vào tháng 9/2016. 
Hoạt động xúc tiến đầu tư 
được thúc đẩy như: Thủ 
tướng Lào Thoong-lun Xi-
xu-lít gặp gỡ và đối thoại 
với gần hai trăm doanh 
nhân Việt Nam đang đầu tư, 
kinh doanh tại Lào (tháng 
10/2016). 

Kim ngạch thương 
mại hai chiều Việt Nam - 
Lào năm 2016 ước đạt 801 
triệu USD, trong đó nhập 
khẩu của Việt Nam từ Lào 
đạt 342 triệu USD và xuất 
khẩu từ Việt Nam sang Lào 
đạt 459 triệu USD. Các hoạt 
động xúc tiến thương mại 

được đẩy mạnh gồm: Hội 
chợ thương mại Việt - Lào 
năm 2016 tại Thủ đô Viêng 
Chăn vào tháng 7; Hội nghị 
thương mại biên giới Việt 
Nam - Lào lần thứ X tại tỉnh 
At-ta-pư (Lào) vào tháng 9; 
ký thỏa thuận hợp tác về 
thành lập website kinh tế - 
thương mại Việt Nam - Lào 
tháng 11/2016… Hiệp định 
Thương mại song phương 
mới và Hiệp định Thương 
mại biên giới được hai bên 
tích cực phối hợp triển khai. 
Các cơ chế ưu đãi về thuế 
suất thuế nhập khẩu đối với 
hàng hóa có xuất xứ từ hai 
nước được hai bên tiếp tục 
thực hiện; danh mục các 
mặt hàng được hưởng thuế 
suất bằng 0% ngày càng mở 
rộng. 

Về giao thông vận tải, 
hai bên đã ký Bản Ghi nhớ 
về Chiến lược hợp tác trong 
lĩnh vực giao thông vận tải 
giai đoạn 2016 - 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030, trong 
đó hai ngành giao thông vận 
tải đã thống nhất Kế hoạch 
5 năm (2016 - 2020) thực 
hiện Bản Ghi nhớ này; hoàn 
thành nghiên cứu tiền khả 
thi Dự án xây dựng đường 
cao tốc Hà Nội - Viêng 
Chăn và ký kết Thỏa thuận 
về Đầu tư xây dựng dự án 
(tháng 11/2016); đẩy mạnh 
triển khai các dự án kết nối 
về giao thông vận tải trong 
khuôn khổ hợp tác song 
phương cũng như tiểu vùng. 
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Trong 9 tháng đầu 
năm 2016, số du khách Lào 
đến Việt Nam đạt 100.284 
lượt người. Số du khách 
Việt Nam thăm Lào đạt 
760.500 lượt người, tăng 
20% so với cùng kỳ năm 
2015. 

Quan hệ hợp tác về y 
tế tiếp tục phát triển, nhất là 
giữa các tỉnh giáp biên. Việt 
Nam vừa động thổ xây 
dựng 2 bệnh viện hữu nghị 
mới tại tỉnh Hủa Phăn trị 
giá khoảng 20 triệu USD và 
tại tỉnh Xiêng Khoảng trị 
giá 17,6 triệu USD. 

Hợp tác đào tạo dưới 
nhiều loại hình ngày càng 
mở rộng, được hai Chính 
phủ quan tâm, ưu tiên và 
được các địa phương, doanh 
nghiệp của Việt Nam hỗ trợ 
có hiệu quả bằng nguồn lực 
của mình. Công tác đào tạo 
đội ngũ cán bộ và nguồn 
nhân lực cho Lào ngày càng 
được tăng cường về số 
lượng, cải thiện về chất 
lượng với các phương thức 
và loại hình đào tạo đa 
dạng, phong phú, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới của Lào; 
các cơ sở đào tạo lưu học 
sinh Lào tại Việt Nam được 
quan tâm đầu tư nâng cấp. 
Chất lượng học tập lưu học 
sinh Lào theo diện hiệp 
định có chuyển biến tốt. 
Tính đến thời điểm hiện tại, 
số lưu học sinh Lào đang có 

mặt học tập tại Việt Nam là 
hơn 14.000 người, trong đó 
diện hiệp định hơn 3.400 
người. 

Hợp tác giữa các bộ, 
ban, ngành, các ủy ban của 
Quốc hội, đoàn thể và các 
tổ chức nhân dân... tiếp tục 
được đẩy mạnh, mang lại 
hiệu quả thiết thực, thông 
qua các hoạt động trao đổi 
đoàn, trao đổi kinh nghiệm 
và giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, 
ký kết các biên bản hợp tác. 
Hợp tác trong các lĩnh vực 
khoa học công nghệ, khoa 
học xã hội, tài nguyên môi 
trường, nông nghiệp, thông 
tin truyền thông, lao động, 
văn hóa, bảo tàng, du lịch… 
được hai bên quan tâm chú 
trọng. Quan hệ giúp đỡ lẫn 
nhau, nhất là các địa 
phương có chung đường 
biên giới tiếp tục được tăng 
cường, đặc biệt là trong việc 
xây dựng cơ sở hạ tầng, 
chăm sóc y tế, đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực, đảm 
bảo an ninh trật tự, an toàn 
tại các khu vực biên giới hai 
nước. 

Các dự án ODA của 
Việt Nam dành cho Lào về 
cơ bản đã đáp ứng được yêu 
cầu của tiến độ đề ra với 2 
dự án đã hoàn thành: Dự án 
xây dựng trung tâm dịch vụ 
kỹ thuật nông nghiệp tỉnh 
Xiêng Khoảng; Đài Phát 
thanh Truyền hình tại tỉnh 

U-đôm-xay. Hai Ủy ban 
hợp tác hai nước đã phối 
hợp tiến hành các đợt kiểm 
tra thực địa tại Lào vào 
tháng 5 và tháng 11 năm 
2016; kịp thời kiểm tra 
giám sát chất lượng và đôn 
đốc tiến độ triển khai dự án. 

Hai bên phối hợp chặt 
chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các 
diễn đàn hợp tác khu vực và 
quốc tế, tiếp tục tăng cường 
hợp tác, phối hợp với các 
nước thành viên ASEAN 
khác trong việc xây dựng 
cộng đồng ASEAN và duy 
trì đoàn kết, đồng thuận của 
ASEAN trong các vấn đề có 
tầm quan trọng chiến lược ở 
khu vực. 

Hai bên tiến hành kỳ 
họp lần thứ 39 Ủy ban liên 
Chính phủ Việt Nam - Lào 
tại Hà Nội, nhằm tiếp tục 
khẳng định ưu tiên trong 
chính sách đối ngoại là 
không ngừng phát triển mối 
quan hệ hữu nghị truyền 
thống, đoàn kết đặc biệt và 
hợp tác toàn diện Việt Nam 
- Lào, tăng cường sự tin cậy 
chính trị giữa hai nước, 
thống nhất chỉ đạo triển 
khai các thỏa thuận cấp cao, 
thúc đẩy quan hệ hợp tác 
giữa hai nước không ngừng 
phát triển trong thời gian 
tới. 

 

(baosonla.org.vn 

Ngày 07/02/2017) 
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GIỮ “LỬA” TRONG MỌI LĨNH VỰC HỢP TÁC 
 

Những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao phần nào cho giới quan sát thấy 
được các ưu tiên về chính sách của một quốc gia. Chuyến thăm chính thức tới 

Lào (24 - 26/11) cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội Đảng lần thứ XII càng cho thấy điều này. Qua đây, 

một lần nữa tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào và những nỗ lực vun đắp từ phía Việt 

Nam lại được khẳng định. 

Sự mẫu mực hiếm có 

Chỉ ít thời gian nữa thôi, năm 2017 sẽ là một cột mốc mới trong lịch sử quan hệ 
hữu hảo giữa hai nước bởi đó là mốc ghi nhận 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Với chừng đó 
thời gian và sự gắn bó keo sơn, thủy chung hiện hữu, sẽ không phải là quá nếu gọi 
quan hệ ấy là “tri kỷ”. Sự hiểu biết lẫn nhau và những kết quả thiết thực thể hiện trên tất 
cả các lĩnh vực luôn được củng cố và phát triển, thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử hai 
dân tộc. 

Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Đối 
ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho rằng trong quan hệ với các nước, các đối tác, 
có thể nói quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với các nước láng giềng tiếp tục là 
một ưu tiên cao trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Trong 
đó, quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, như hai Đảng, hai nước đã xác 
định: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam 
- Lào, Lào - Việt Nam là tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm 
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần củng cố 
hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. 

Quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt vì nó được kết tinh bởi nhiều 
yếu tố, đó là láng giềng tự nhiên, tương đồng văn hóa, gắn bó lịch sử, cùng chung hoàn 
cảnh, cùng chung chí hướng, cùng chung mục tiêu, cùng chung con đường, hết mực 
yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. 

Theo ông Hoàng Bình Quân, hai nước Việt - Lào núi liền núi, sông liền sông, cùng 
tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mekong. Cũng 
chính vì thế mà từ lâu đời, nhân dân hai nước đã có truyền thống đoàn kết, gắn bó keo 
sơn, như làng trên, xóm dưới. 

Nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, sẵn sàng hy sinh vì nhau trong cuộc đấu 
tranh giành và giữ nền độc lập, tự do. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông 
Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân 
dân hai nước  đã cùng chung một chiến hào, đồng cam cộng khổ trong cuộc đấu tranh 
chống kẻ thù chung, chung tay viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của hai dân 
tộc. 

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, hai Đảng, hai 
nước tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, chí tình chí nghĩa trên mọi 
lĩnh vực, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. 



“Quan hệ hữu nghị Việt - Lào: Vững bền hơn núi, hơn sông”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 5/2017 26 

Ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh đây là một mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mẫu 
mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế như Chủ tịch Souphanouvong đã nói “cao hơn núi, 
dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm và ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa 
nào thơm nhất”. 

Cùng trải nghiệm những điều mới 

Mỗi lần thăm chính thức lẫn nhau là một lần quan hệ song phương lại được làm 
mới bằng những hoạt động cụ thể. Sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến 
thăm, nói chuyện với cán bộ, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Lào cũng là lần đầu 
tiên, là việc chưa từng có tiền lệ. Có thể thấy, quan hệ “thâm tình” giữa hai quốc gia 
cũng giống như quan hệ giữa con người với con người, để luôn giữ được “lửa”, không 
chỉ cần thái độ trân trọng, tương trợ lẫn nhau mà còn luôn cần phải cùng nhau trải 
nghiệm những điều mới mẻ. 

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 12.187 cán bộ, sinh viên Lào đang học tập tại 
Việt Nam và 425 cán bộ, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Lào, trong đó có 300 em 
tại Đại học Quốc gia Lào là ví dụ sinh động về “cái bắt tay” giữa hai nước. Thêm vào đó, 
việc hai bên đang tích cực 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 giai đoạn 2011 - 
2020; tiến hành tổng kết đánh giá hợp tác giai đoạn 2011 - 2015 và xác định hướng hợp 
tác 2016 - 2020; phối hợp đẩy mạnh phong trào học tiếng Việt tại các trường học và các 
cơ quan của Lào cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến hiệu quả, chất lượng hợp tác. Đây 
cũng là xu hướng chủ đạo trong quan hệ song phương trong những lĩnh vực khác. 

Ông Hoàng Bình Quân cho biết, kế thừa và phát huy thành quả quan hệ đặc biệt 
Việt - Lào, 30 năm qua, khi hai nước bước vào giai đoạn tiến hành công cuộc đổi mới, 
quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào tiếp tục được hai Đảng, hai nước, nhân dân hai 
nước không ngừng vun đắp, trở thành nhân tố không thể thiếu, không thể thay thế, bảo 
đảm để hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới. 

Có thể nói rằng, mối quan hệ Việt - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch 
Kayson Phomvihan trực tiếp đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai 
nước dày công vun đắp đã thực sự trở thành mối quan hệ truyền thống, rất đặc biệt, rất 
mẫu mực; gian khó không làm đổi thay, đạn bom không làm lay chuyển; thủy chung, 
trong sáng, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau; sẵn sàng hy sinh vì nhau, coi trọng và bảo 
vệ lợi ích của dân tộc bạn cũng như của dân tộc mình. 

Về tổng quan, theo ông, quan hệ chính trị hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy sâu 
sắc. Lãnh đạo hai bên thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc dưới nhiều hình thức; phối hợp 
chặt chẽ với nhau định hướng cho tổng thể quan hệ cũng như kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy quan hệ ngày càng rộng mở, đi vào chiều sâu và ngày 
càng hiệu quả. Quan hệ chính trị là biểu hiện sinh động của quan hệ đặc biệt tin cậy và 
gắn bó bền chặt giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước. Hai bên cũng thường xuyên trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước. 

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất và 
đạt nhiều kết quả tốt, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội 
ở mỗi nước. 

Hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, ngày 
càng đa dạng và hiệu quả; chất lượng và hiệu quả các dự án đầu tư được nâng lên. Hai 
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bên chú trọng hơn trong việc phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, chủ động tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu 
tư, thương mại. 

Hợp tác giữa các ban của Đảng, các bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, các đoàn 
thể, địa phương của hai nước ngày càng được mở rộng, phong phú, cụ thể và thiết 
thực. 

Xác định trọng tâm hợp tác mới 

Tình hình thế giới hiện nay đứng trước nhiều thách thức với những quan hệ đa 
tầng nấc. Dù xu thế chủ đạo vẫn là hòa bình, hợp tác và phát triển song những bất ổn 
địa chính trị và các vấn đề an ninh phi truyền thống có chiều hướng gia tăng và diễn 
biến rất phức tạp; các nước lớn một mặt dành ưu tiên ổn định nội bộ, mặt khác mở rộng 
ảnh hưởng đối ngoại để tạo thế trong cục diện mới đang hình thành. 

Trong khi đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động; 
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; một số điểm nóng tiếp tục diễn biến 
phức tạp. Đông Nam Á cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế ở mức khá, cộng đồng 
ASEAN hình thành. Tuy nhiên, ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức do sự can 
dự, lôi kéo của các nước lớn và khó khăn nội bộ của một số nước. 

Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm thể hiện 
rõ sự coi trọng cao độ của Đảng và Nhà nước ta đối với quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - 
Lào. Đây cũng là lần đầu tiên, hai Đảng tiến hành đại hội cùng vào đầu năm nay và hai 
nước cùng bước vào một nhiệm kỳ mới. 

Ông Hoàng Bình Quân khẳng định, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng có ý nghĩa rất đặc biệt; là dịp để các lãnh đạo cao nhất thống nhất các định 
hướng lớn về hợp tác cho cả nhiệm kỳ, xác định các trọng tâm hợp tác nhằm đưa quan 
hệ đặc biệt Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. 

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; hội kiến với các đồng chí lãnh 
đạo khác của Lào; thăm một số đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào, đi thăm tỉnh 
Bolikhamxay, gặp gỡ và nói chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia Lào. Hai bên cũng 
sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. 

 

                                                                                                        Thành Châu 
                                                                                        (baoquocte.vn - Ngày 24/11/2016) 
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VIỆT NAM - L�O: NHIỀU CƠ HỘI ĐẨY MẠNH HỢP TÁC KINH TẾ 
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc chuyến thăm tốt đẹp tới Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 - 26/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith. Chuyến thăm đã mở ra nhiều 

cơ hội hợp tác cho hai nước trong thời gian tới, nhất là hợp tác trong lĩnh vực thương 

mại, đầu tư. 

54 năm quan hệ hữu nghị Việt - Lào 
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Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào đã chính thức thiết lập được 54 năm (1962 - 
2016). Trong khoảng thời gian đó, hai bên đã tích cực vun đắp tình hữu nghị bằng những 
chuyến viếng thăm của các đoàn lãnh đạo cấp cao. Nhờ đó, mối quan hệ Việt Nam - Lào 
ngày càng được củng cố cả theo chiều rộng lẫn chiều sâu. 

Chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm của Tổng Bí thư, ông Hoàng Bình Quân - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết: Quan hệ Việt - Lào là 
mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, được kết tinh bởi nhiều yếu tố. Không chỉ là láng giềng gần 
gũi, thân thiết, hai quốc gia Việt Nam - Lào còn có nhiều nét tương đồng về văn hóa và lịch 
sử gắn bó lâu đời. Hai quốc gia lại có cùng chí hướng, mục tiêu phát triển và luôn ủng hộ 
lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực. Nhân dân hai nước những năm qua đã luôn kề vai, sát cánh bên 
nhau, kể cả trong những năm tháng khó khăn nhất. 

Với những đặc điểm đó, ông Hoàng Bình Quâng khẳng định: Quan hệ Việt Nam - Lào 
là mối quan hệ đặc biệt và chuyến thăm của Tổng Bí thư đến Lào lần này cũng rất đặc biệt. 
Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Việc 
Tổng Bí thư chọn Lào là quốc gia đầu tiên đến thăm trong nhiệm kỳ mới thể hiện rõ sự coi 
trọng cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào 
những năm qua và cả trong giai đoạn tới. 

Chuyến thăm lần này đặc biệt còn bởi đây cũng là lần đầu tiên hai Đảng tiến hành đại 
hội cùng vào đầu năm nay và cùng bước vào một nhiệm kỳ mới với những quyết sách mới. 
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc hội đàm 
quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và các cuộc hội kiến 
với các đồng chí lãnh đạo của Lào. Tại đây, đại diện hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp 
tác quan trọng, điển hình là: Thỏa thuận giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2016 - 2020; thỏa 
thuận giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào về xây dựng 
đường cao tốc Hà Nội - Vientiane và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 thực hiện Bản Ghi nhớ 
về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giao thông vận tải; biên bản ghi nhớ về 
thành lập website hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công 
Thương Lào… 

Bộ Ngoại giao khẳng định, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
lần này của Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước 
trao đổi, thống nhất các định hướng lớn về hợp tác cho cả nhiệm kỳ tới, đồng thời xác định 
các trọng tâm hợp tác nhằm đưa quan hệ đặc biệt Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, 
chất lượng, hiệu quả hơn nữa. 

Thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương 
54 năm qua, Việt Nam - Lào đã ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng trên nhiều 

lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế. Điển hình tháng 3/2015, Bộ Công Thương hai nước đã ký 
Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, thay thế cho Hiệp định Thương mại 
giữa hai bên được ký vào năm 1998. Tháng 6/2015, hai nước lại tiếp tục ký Hiệp định 
Thương mại biên giới Việt Nam - Lào. Theo đó, hai nước sẽ dành cho nhau các ưu đãi riêng 
mà không áp dụng cho bất kỳ nước nào, như mở rộng giảm thuế nhập khẩu 0% đối với hàng 
hóa xuất xứ hai nước; miễn thuế giá trị gia tăng và miễn giảm các biện pháp hàng rào kỹ 
thuật đối với hàng hóa do các nhà đầu tư Việt Nam sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 
cho hoạt động thương mại của doanh nghiệp hai nước tại khu vực biên giới. 
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Nhờ có hợp tác tốt trong lĩnh vực chính trị, hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia đã có 
nhiều tiến triển. 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại Việt - Lào đạt hơn 590 triệu 
USD. Đây được đánh giá là kết quả khá “khiêm tốn” so với tiềm năng hợp tác sẵn có của hai 
nước, vì thế Chính phủ hai nước đang có những kế hoạch quan trọng nhằm thúc đẩy kim 
ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD trong thời gian không xa. 

Về đầu tư, hiện các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Lào 266 dự án với tổng 
vốn đăng ký khoảng 5,5 tỷ USD. Nhiều dự án của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào hoạt động 
hiệu quả, điển hình trong số đó là các dự án của Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai; Tập đoàn 
Viettel; Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành... 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã tạo việc 
làm cho gần 40.000 lao động địa phương, góp phần tăng thu cho ngân sách Lào trên 250 
triệu USD và hỗ trợ trên 70 triệu USD mỗi năm cho an sinh, xã hội Lào. Chính phủ Lào 
cũng đánh giá rất cao các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại đây và luôn tạo mọi 
điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả. 

Cùng với quan hệ song phương giữa hai nước, hợp tác phát triển toàn diện Việt Nam - 
Lào ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu khi hợp tác đa phương trong khu vực, trong đó có 
hợp tác tiểu vùng Mê Kông, hợp tác trong khu vực tam giác phát triển CLV (bao gồm 
Campuchia, Lào và Việt Nam) cũng đang được đẩy mạnh. Tại Hội nghị cấp cao CLV diễn 
ra tại Campuchia mới đây, 3 nước đã ký kết Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao CLV 9, 
đồng thời chứng kiến Lễ ký Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi cho thương mại trong khu 
vực tam giác phát triển CLV. 

Bên cạnh đó, nhiều văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết trong khuôn 
khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
lần này đang mở ra triển vọng lớn cho hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới, nhất là 
hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. 

 

                                                                                                     Nguyễn Hòa 
                                                                                (kinhtevn.com.vn - Ngày 05/12/2016) 
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HỢP TÁC ĐẦU TƯ VIỆT NAM - L�O KHỞI SẮC 
 

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn 

diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển vững chắc và đi vào thực chất, quan hệ kinh 

tế, thương mại và đầu tư song phương tiếp tục là mặt trận xung kích, gặt hái nhiều 

thành quả đáng khích lệ. Chính phủ Lào khẳng định sẽ xúc tiến nhiều biện pháp hữu 

hiệu để giữ chân các nhà đầu tư Việt Nam, nguồn đầu tư lớn thứ ba vào Lào hiện nay. 

Mới đây, Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và hơn một nửa thành viên Chính phủ 
Lào đã có cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn và xây dựng với các doanh nghiệp Việt Nam. 
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Lào với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang 
đầu tư kinh doanh tại Lào nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hợp tác 
đầu tư giữa hai nước. Người đứng đầu Chính phủ Lào đánh giá cao kết quả đầu tư kinh 
doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, nêu rõ, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào đang 
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không ngừng tăng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào; đồng thời 
khẳng định Chính phủ Lào luôn ưu tiên và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư Việt Nam. 

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
bộ, ngành, địa phương hai nước, cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn và vươn lên mạnh 
mẽ của cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào, quan hệ hợp tác kinh tế thương 
mại Việt Nam - Lào ngày càng khởi sắc, đi vào trọng tâm, trọng điểm, đạt mức tăng trưởng 
bình quân 20%/năm trong 5 năm trở lại đây. Quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước không 
ngừng được mở rộng cả về quy mô dự án và chất lượng đầu tư. 15 năm trước, đầu tư của 
Việt Nam tại Lào hầu như không đáng kể, nhưng đến nay, Việt Nam vươn lên đứng thứ ba 
trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào và Lào đứng đầu trong số 64 quốc gia và 
vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Theo Hiệp hội các nhà đầu 
tư Việt Nam sang Lào, luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam vào Lào 
liên tục tăng trong giai đoạn 2011 - 2015 cả về số lượng dự án và tổng vốn đăng ký. Tính 
đến hết tháng 9 năm nay, Việt Nam có 266 dự án được cấp phép đầu tư sang Lào, với tổng 
số vốn đăng ký là 5,1 tỷ USD, gấp 1,3 lần về số dự án và 1,26 lần về tổng vốn đầu tư so năm 
2011. Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào ra đời vào năm 2010, hiện có 
hơn 300 thành viên, hoạt động trên khắp đất nước bạn. Trong quá trình đầu tư và kinh 
doanh, các doanh nghiệp Việt Nam luôn chấp hành và tuân thủ nghiêm pháp luật của Nhà 
nước Lào; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Lào; giải quyết công ăn việc 
làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động sở tại. Nhiều dự án Việt Nam đầu tư vào Lào có 
quy mô lớn hoàn thành đi vào hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho phát triển 
kinh tế - xã hội của Lào, góp phần tăng thu ngân sách cho Chính phủ Lào khoảng 240 đến 
260 triệu USD/năm, tạo 35 nghìn việc làm. Dự kiến, trong năm 2017, con số này sẽ đạt 350 
đến 400 triệu USD, tạo khoảng 45 nghìn việc làm cho nước bạn. Mặt hàng xuất, nhập khẩu 
giữa hai nước ngày càng đa dạng và phong phú, nhiều sản phẩm Việt Nam được người tiêu 
dùng Lào ưa chuộng và có chỗ đứng ổn định tại thị trường Lào. Về căn bản, quan hệ thương 
mại giữa hai nước có tính bổ trợ rất lớn và còn rất nhiều không gian để tăng cường hợp tác. 
Việc hai nước ký Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam và Lào hồi tháng 6 vừa qua đã 
bổ sung một công cụ pháp lý quan trọng, giúp mức kim ngạch thương mại song phương tăng 
mạnh trong thời gian tới. Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đề nghị các doanh nghiệp 
Việt Nam cần xông pha như những chiến sỹ tình nguyện năm xưa chiến đấu trên đất nước 
Lào và đầu tư mang tính chiến lược tại Lào nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước. 

Sự ra đời của cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 cùng sự phát triển của các hành 
lang giao thông trong tiểu vùng Mê Công và các liên kết kinh tế trong khu vực mở ra không 
gian phát triển rộng lớn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khu vực, trong đó có các nhà đầu 
tư Việt Nam và Lào. Trong bối cảnh quốc tế mới, hai nước tiếp tục đồng hành trong công 
cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập khu vực và phát triển bền vững ở mỗi 
nước. 

 

                                                                                                    Vũ Anh 
                                                                              (nhandan.com.vn - Ngày 22/11/2016) 
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TÌM HIỂU VỀ HỢP TÁC AN NNH VIỆT NAM - L�O 
 

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh 

cùng các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

quân và dân hai nước dày công vun đắp là 

một điển hình về sự gắn kết bền chặt, thủy 

chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa 

hai dân tộc. Góp phần tạo nên mối quan 

hệ đặc biệt đó có sự hợp tác chặt chẽ, liên 

minh chiến đấu giữa lực lượng vũ trang 

nói chung và lực lượng công an nói riêng. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 

quốc tế hiện nay, những thời cơ và thách 

thức mới đang đặt ra yêu cầu khách quan 

về tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối 

quan hệ đặc biệt giữa hai nước trên các 

phương diện và nội dung mới. 

 1. Quan hệ Việt Nam - Lào trên lĩnh 
vực an ninh giữa hai nước đã trải qua những 
chặng đường lịch sử khác nhau, song ở bất 
kỳ thời điểm nào, quan hệ này vẫn luôn trong 
sáng, là một trong những nền tảng để củng 
cố, thắt chặt và thúc đẩy tính chất đặc biệt 
trong quan hệ hữu nghị và toàn diện giữa hai 
nước. 

Cơ sở của quá trình hợp tác trên lĩnh 
vực an ninh - quốc phòng được tiếp cận theo 
quan điểm an ninh tương hỗ. Sự ổn định của 
nước này là điều kiện quan trọng bảo đảm an 
ninh của nước kia và ngược lại. Trong thời 
kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, cả Việt Nam 
và Lào đều là đối tượng bị các thế lực thù 
địch chống phá quyết liệt, do đó, sự phối hợp 
hiệu quả nhằm chống lại các âm mưu, thủ 
đoạn “diễn biến hòa bình” là một trong 
những mục tiêu chung của hai nước để bảo 
vệ độc lập dân tộc, bảo vệ tình hữu nghị Việt 
- Lào. Với tinh thần cảnh giác cao độ, hợp 
đồng tác chiến nhịp nhàng, các lực lượng an 
ninh - quân sự của Việt Nam và Lào đã triệt 
phá thành công nhiều tổ chức phản động 

muốn sử đụng khu vực biên giới hai nước để 
lập căn cứ chống phá, gây bạo loạn. 

Thực tiễn cách mạng cho thấy “thắng 
lợi của nước này sẽ giảm khó khăn và tạo thế 
cho nước kia, lợi ích quốc gia và lợi ích quốc 
tế khăng khít, khó có thể rạch ròi đâu là giúp 
bạn, đâu là làm cho mình. Hai nước phải dựa 
vào nhau cùng phát triển, Việt Nam mạnh thì 
Lào mạnh, Lào khó khăn thì Việt Nam khó 
khăn. Mặt khác, sự hợp tác giữa hai nước 
không mâu thuẫn với sự hợp tác của mỗi 
nước với các nước khác mà còn tạo điều kiện 
thuận lợi cho mỗi nước mở rộng và phát triển 
quan hệ quốc tế, bổ sung và giúp đỡ nhau”. 

Dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai 
Nhà nước, sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang 
hai nước nói chung, lực lượng an ninh hai 
nước nói riêng ngày càng được củng cố, phát 
triển, đóng góp thiết thực vào mối quan hệ 
mẫu mực hiếm có của hai dân tộc. “Ngoài sự 
giúp đỡ đặc biệt cho lực lượng An ninh Lào, 
Bộ Công an Việt Nam đã giúp Bộ An ninh 
Lào vạch ra chủ trương chiến lược, phương 
pháp bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhất là hợp 
tác gìn giữ an ninh trên toàn tuyến biên giới 
Lào và Việt Nam”. 

Việt Nam và Lào luôn quán triệt 
nguyên tắc kiên trì vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý mácxít - lêninnít của giai cấp công 
nhân trong quan hệ Việt Nam - Lào nói 
chung, trên lĩnh vực quan hệ an ninh - quốc 
phòng nói riêng. Lực lượng vũ trang cách 
mạng hai nước luôn trung thành nguyên tắc 
và thể hiện trên thực tế nguyên tắc tôn trọng 
độc lập, tự chủ, sáng tạo của mỗi dân tộc, tôn 
trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
nhau, thực hiện quan hệ hợp tác bình đẳng, 
hai bên cùng có lợi, đồng thời dành sự ưu 
tiên, ưu đãi hợp lý cho nhau phù hợp với tính 
chất quan hệ đặc biệt Việt - Lào. 
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Trong thư gửi các đơn vị bộ đội Việt 
Nam tác chiến ở Thượng Lào, ngày 
3/4/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn đặn: 
“giúp nhân dân nước bạn tức là tự giúp mình. 
Để làm tròn nhiệm vụ chiến đấu, từ trên 
xuống dưới, các chú cần phải: Vượt mọi khó 
khăn, thi đua diệt địch, chiến đấu anh dũng ở 
bên đó cũng như ở ta; nêu cao tinh thần quốc 
tế, tôn trọng chủ quyền”. Ngày nay, những 
thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự 
nghiệp đổi mới “có cội nguồn từ đường lối 
đoàn kết quốc tế rộng rãi của Đảng, Nhà 
nước Việt Nam, trong đó đoàn kết, hữu nghị 
hợp tác với Lào có vị trí đặc biệt quan 
trọng’’. Quan hệ an ninh - quốc phòng giữa 
hai nước còn là sự quán triệt phương châm: 
“Giúp bạn là giúp mình, xây bạn là xây 
mình, muốn xây bạn trước hết phải xây 
mình, phải quan niệm liên minh là nghĩa vụ 
chung, xắn tay lên cùng làm, là để chống kẻ 
thù chung cùng bảo vệ thành quả cách mạng 
và xây dựng cuộc sống mới”. 

Từ khi Việt Nam và Lào thiết lập quan 
hệ ngoại giao năm 1962, hai Đảng, hai Nhà 
nước và nhân dân hai nước kề vai sát cánh, 
chung tay giúp đỡ nhau một cách tận tình 
trong từng giai đoạn của cuộc cách mạng để 
chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ nền độc 
lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh của hai 
nước. Trong bất kỳ giai đoạn nào cũng luôn 
có sự đóng góp quan trọng và tham gia tích 
cực của lực lượng Công an Việt Nam và lực 
lượng An ninh Lào với sự kế tiếp của nhiều 
thế hệ. 

Điển hình là trong thập niên 60 của thế 
kỷ XX, được sự chấp thuận đề nghị của 
Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 
Đảng Lao động Việt Nam đã chỉ đạo lực 
lượng Công an Việt Nam trực tiếp trao đổi 
kinh nghiệm với an ninh Lào. 

Năm 1960, Bộ Công an Việt Nam đã 
cử chuyên gia sang giúp lực lượng An ninh 
Lào về nhiều mặt, như: Xác định một số đối 

tượng phản cách mạng, soạn thảo văn bản 
quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 
của lực lượng An ninh Lào... Đây là điểm 
xuất phát quan trọng trong sự hợp tác giữa 
hai lực lượng an ninh của hai nước. 

Từ năm 1965 đến năm 1974, theo yêu 
cầu của Lào, Bộ Công an Việt Nam đã liên 
tục mở các lớp đào tạo công an vũ trang, 
trưởng, phó công an huyện, quản giáo, cán 
bộ lãnh đạo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trinh 
sát, cán bộ khám nghiệm hiện trường,... cho 
Lào. Nội dung đào tạo rất thiết thực, thời 
gian đào tạo, bồi dưỡng ngắn nhằm kịp thời 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng 
Lào. 

Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, điều 
kiện cơ sở vật chất hết sức khó khăn nhưng 
lực lượng Công an Việt Nam và Lào luôn hỗ 
trợ, bổ khuyết cho nhau trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, góp phần to 
lớn vào sự nghiệp giành chính quyền, thống 
nhất đất nước ở Việt Nam vào tháng 4/1975 
và ở Lào vào tháng 12/1975. Sau thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
năm 1975, Việt Nam và Lào trở thành hai 
quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền, 
quan hệ Việt Nam và Lào bước sang trang sử 
mới. Nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng mỗi 
nước trong giai đoạn này là tập trung khắc 
phục hậu quả chiến tranh; khôi phục và phát 
triển kinh tế; đồng thời trấn áp các hoạt động 
phá hoại của các thế lực thù địch. 

Từ sau năm 1976, Lào và Việt Nam bị 
nhiều thế lực thù địch từ bên ngoài vừa tấn 
công, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, vừa sử 
dụng những phần tử phản động lưu vong 
quay trở về phá hoại an ninh quốc gia. Theo 
tinh thần các văn bản đã ký kết giữa hai 
Chính phủ, lực lượng An ninh Lào và Công 
an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ thực hiện 
các nhiệm vụ được giao trên mặt trận chống 
ngoại xâm, chống phỉ, dẹp bạo loạn, trừ diệt 
bọn phản động vượt qua lãnh thổ Lào xâm 
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nhập lãnh thổ Việt Nam... Sự phối hợp hoạt 
động của hai bên trong chiến đấu đưa lại 
nhiều chiến công lớn, góp phần quyết định 
triệt phá các mưu đồ và thủ đoạn của kẻ thù 
chống phá chủ quyền quốc gia và an ninh của 
hai nước Việt Nam và Lào. 

Thực hiện Hiệp ước Hữu nghị và hợp 
tác Lào - Việt Nam, Bộ Nội vụ Lào đã ký 
Hiệp định hợp tác toàn diện đầu tiên với Bộ 
Nội vụ Việt Nam vào ngày 29/3/1981. Nội 
dung của Hiệp định cho phép lực lượng an 
ninh của hai nước, ở cả Trung ương và các 
địa phương quan hệ hợp tác, trao đổi kinh 
nghiệm lẫn nhau, trao đổi các đoàn đại biểu, 
các đoàn cán bộ lão thành... 

Bước sang thời kỳ đổi mới, cả Lào và 
Việt Nam vẫn luôn bị các thế lực thù địch 
tìm mọi cách chống phá. Ở Việt Nam, các 
thế lực thù địch đặc biệt là lực lượng phản 
động trong số người Việt lưu vong ở nước 
ngoài luôn tìm mọi cách “chuyển lửa về quê 
hương”, hoạt động mạnh nhất là tổ chức các 
nhóm vũ trang về nước, trong đó có con 
đường qua biên giới Việt Nam - Lào. Tại 
Lào, các thế lực thù địch tiếp tục hoạt động 
“diễn biến hòa bình” chống phá Lào; lợi 
dụng hợp tác đầu tư về kinh tế để lôi kéo, 
chuyển hóa, kích động số tiêu cực trong học 
sinh, sinh viên, trí thức và cán bộ Lào, tổ 
chức tuyên truyền, kích động chia rẽ các bộ 
tộc Lào, kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức 
tôn giáo quốc tế và tìm kiếm sự can thiệp 
quốc tế... Trước tình hình đó, hai nước xác 
định hợp tác an ninh - quốc phòng là nhiệm 
vụ cấp bách và quan trọng hàng đầu. 

Ngay từ những năm 90 của thế kỷ XX 
giữa hai Chính phủ và Bộ Nội vụ của hai 
nước đã ký những hiệp định, nghị định về 
hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác bảo vệ an 
ninh. Bộ Nội vụ của hai nước đều rất coi 
trọng việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm 
xây dựng lực lượng, chống xâm nhập, chống 
bạo loạn và vô hiệu hóa các hoạt động “diễn 

biến hòa bình” của kẻ địch. Trong mối quan 
hệ này, phía Việt Nam luôn chủ động và đảm 
nhiệm gánh vác các công việc khó khăn nhất 
với phương châm “giúp bạn là mình tự giúp 
mình”, “an ninh của bạn cũng chính là an 
ninh của mình”. Việt Nam giúp Lào củng cố 
và xây dựng một lực lượng an ninh có chất 
luợng cao và đủ khả năng hoàn thiện nhiệm 
vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

Hiện nay, quá trình đổi mới, hội nhập 
đã và đang tạo ra những cơ hội, thuận lợi 
đồng thời cũng đặt ra những thách thức 
không nhỏ trên nhiều lĩnh vực mà không một 
quốc gia nào có thể tự giải quyết nếu không 
có sự thống nhất, hợp tác, sẻ chia với nhau 
giữa các nước. Việt Nam và Lào không nằm 
ngoài quy luật đó, trong một thế giới với 
những mối quan hệ, lợi ích đan xen, đặc biệt 
là mối quan hệ giữa các nước lớn và các 
nước đang phát triển. Với mối quan hệ thắm 
thiết, thủy chung có từ quá khứ, Việt Nam và 
Lào đã và đang không ngừng bồi đắp, tô 
thắm thêm tình hữu nghị sâu sắc, bền chặt. 
Để khẳng định điều đó, Đại hội XI của Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Đại hội IX của Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục khẳng 
định đường lối, chính sách coi trọng và 
không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ 
hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và 
sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đó 
là di sản vô giá của hai dân tộc và là quy luật 
phát triển, là một trong những nhân tố đảm 
bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Việc đưa quan hệ 
Việt Nam - Lào lên tầm cao mới sẽ đáp ứng 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt 
Nam và nhân dân Lào, đồng thời đóng góp 
tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và 
phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

2. Đánh giá mối quan hệ, sự hợp tác 
bền chặt, hữu nghị, thủy chung, tương trợ về 
an ninh giữa hai nước trong lịch sử, có thể 
khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của sự 
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hợp tác an ninh giữa Việt Nam - Lào trong 
bối cảnh tình hình mới, hội nhập quốc tế như 
sau:  

Thứ nhất, hợp tác an ninh Việt - Lào 

góp phần đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc, 

độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ giữa 

hai nước. 

Lịch sử cách mạng của hai nước đã 
chứng minh, kẻ thù của hai nước luôn là kẻ 
thù chung. Giữa các lực lượng phản động ba 
nước Đông Dương cũng có mối quan hệ với 
nhau, chúng còn có mối quan hệ với các thế 
lực đế quốc và bọn phản động quốc tế, nên 
hợp tác an ninh - quốc phòng với Lào không 
những phục vụ cho sự nghiệp của Đảng, cách 
mạng Lào, giúp xây dựng lực lượng nắm 
địch của Lào, mà còn nắm được một số lực 
lượng phản động ba nước Đông Dương, phục 
vụ cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, và 
góp phần vào sự nghiệp chung của ba nước 
Đông Dương. 

Tiến trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam 
và Lào đang đối diện trước thách thức của 
một số nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc, chủ 
quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, sự lựa 
chọn định hướng chính trị, vai trò của Nhà 
nước... Đã xuất hiện những mưu đồ lấy sự 
phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước để hạ thấp 
chủ quyền quốc gia; lấy một thị trường 
không biên giới để phủ nhận tính bất khả 
xâm phạm của toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; 
lấy các thiết chế quốc tế làm mô hình siêu 
nhà nước đứng trên các nhà nước quốc gia, 
áp đặt các giá trị dân chủ và nhân quyền 
phương Tây trong quan hệ quốc tế, đưa ra 
thuyết “nhân quyền cao hơn chủ quyền”... 
Hội nhập quốc tế đối với Việt Nam và Lào rõ 
ràng không thể tách rời cuộc đấu tranh chống 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực chống 
đối trên nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, thắt 
chặt mối quan hệ hợp tác, trong đó hợp tác 
trên lĩnh vực an ninh là vấn đề quan trọng có 

ý nghĩa chiến lược trong việc đảm bảo sự 
phát triển của cả hai nước. 

Thứ hai, hợp tác an ninh Việt - Lào góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật 
tự, củng cố phòng tuyến an ninh biên giới 

mỗi nước trong tình hình mới. 

Trong bối cảnh hiện nay, tác động của 
kinh tế thị trường và hội nhập cũng xuất hiện 
nhiều tội phạm mới, bên cạnh những loại tội 
phạm có tính truyền thống nay lại thêm các 
loại tội phạm phi truyền thống với phương 
thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, 
xảo quyệt và hình thành một số ổ nhóm 
xuyên quốc gia. Các loại tội phạm không chỉ 
thuần túy bó hẹp trong từng quốc gia, mà 
hoạt động ngày càng tinh vi hơn và trở thành 
vấn đề nóng mang tính quốc tế. 

Sự hợp tác an ninh giữa  hai  nước đã 
góp phần đẩy lùi tội phạm, những hoạt động, 
chiêu bài nhằm chống phá cách mạng hai 
nước, góp phần ổn định chính trị, tạo không 
gian hòa bình cho sự phát triển bền vững của 
hai nước. 

Quan hệ an ninh - quốc phòng với Việt 
Nam - Lào sẽ tranh thủ được sự giúp đỡ chí 
tình từ lực lượng vũ trang của Việt Nam về 
kinh nghiệm tác chiến, cách thức xây dựng tổ 
chức, cơ cấu lực lượng, đào tạo cán bộ, hoàn 
thiện nghệ thuật quân sự và chiến lược kết 
hợp kinh tế với quốc phòng hiện nay... Lào 
có điều kiện ngăn chặn âm mưu của các thế 
lực phản cách mạng muốn biến Lào thành 
“vùng đệm”, “bàn đạp” hòng đưa quân trở lại 
Đông Nam Á, để thực hiện chiến lược “xóa 
sổ” những nước xã hội chủ nghĩa còn lại tập 
trung ở khu vực. 

Thứ ba, hợp tác an ninh Việt Nam - 

Lào góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng 

và bảo vệ đất nước, nâng tầm hợp tác đa 

phương, toàn diện giữa hai nước. 

Thực tế cho thấy, an ninh - quốc phòng 
của hai nước có quan hệ gắn bó, chặt chẽ và 
tác động qua lại lẫn nhau. Sự hợp tác giúp đỡ 
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lẫn nhau giữaViệt Nam và Lào trên lĩnh vực 
an ninh đã tạo ra một trong những nhân tố cơ 
bản thường xuyên, bảo đảm lợi ích trực tiếp 
về an ninh và phát triển của mỗi nước, không 
chỉ tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh 
và khả năng phòng thủ của mỗi bên mà còn 
làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống 
phá của các thế lực thù địch, đồng thời góp 
phần không nhỏ vào sự nghiệp đổi mới ở hai 
nước. 

Quan hệ an ninh giữa Việt Nam và Lào 
được hình thành và phát triển không phải do 
ý muốn chủ quan của mỗi quốc gia, mà là do 

yêu cầu khách quan của cuộc đấu tranh vì 
độc lập, tự do chống kẻ thù chung, từ yêu cầu 
xây dựng đất nước của hai dân tộc qua các 
giai đoạn lịch sử. Đó chính là tính quy luật 
cho sự tồn tại và phát triển của hai dân tộc, là 
nhân tố đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc của Lào cũng như 
Việt Nam. 

 

Lê Quang Mạnh 
Học viện Chính trị Công an nhân dân 

(Tạp chí Lịch sử Đảng số 2/2016)
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DỰ ÁN CỦA TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - L�O 
 

Đã từ lâu, lãnh thổ và đường biên giới trở thành một trong những điều 
thiêng liêng nhất đối với mỗi quốc gia dân tộc. Việc duy trì một đường biên giới 
ổn định, hữu nghị và hợp tác là một trong những ưu tiên cao của các quốc gia. 

Quyết tâm từ ngày đầu 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề biên giới và lãnh thổ, với mong muốn 
cùng nước bạn Lào xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát 
triển, góp phần vào việc tăng cường và củng cố tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn 
diện Việt Nam - Lào, ngay sau thắng lợi của công cuộc kháng chiến giành độc lập, 
thống nhất đất nước của nhân dân hai nước năm 1975, Việt Nam và Lào đã bắt tay 
ngay vào giải quyết vấn đề biên giới. 

Quyết tâm cùng nhau giải quyết vấn đề biên giới dứt khoát, nhanh gọn, phù hợp 
với luật pháp và thực tiễn quốc tế là một trong những ưu tiên mà Bộ Chính trị và Chính 
phủ hai nước đề ra tại cuộc họp thường niên ngày 10/02/1976. Hai bên nhất trí “lấy 
đường biên giới trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của Pháp (bản đồ Bonne của Sở Địa dư 
Đông Dương, in năm 1945 khi hai nước tuyên bố độc lập) làm căn cứ chính. Nơi nào 
không có bản đồ của Pháp in năm 1945 thì dùng bản đồ của Pháp “in trước hoặc sau 
một vài năm” làm căn cứ cho việc giải quyết. 

Trên cơ sở nguyên tắc này, hai bên đã đàm phán thương lượng và ký kết Hiệp 
ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào ngày 18/7/1977. Sau khi Hiệp ước có 
hiệu lực, trong giai đoạn 1978 - 1987, hai nước đã phối hợp tiến hành công tác phân 
giới cắm mốc trên thực địa. Kết quả là, 214 cột mốc trên toàn tuyến biên giới đã được 
cắm tại 199 vị trí và hai bên ký nghị định thư về việc phân giới trên thực địa và cắm mốc 
biên giới Việt Nam - Lào ký ngày 24/01/1986.              

Tuy nhiên, một thực tế là đường biên giới giữa 2 nước dài trên 2.300km, chạy qua 
10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào nhưng chỉ có hơn 214 cột mốc được cắm là 
quá thưa, đặc biệt có những đoạn biên giới gần 40km mới có cột mốc. Hơn nữa, các cột 
mốc được xây dựng trong thời kỳ hai nước còn nhiều khó khăn nên chất lượng cột mốc 
không cao. Bên cạnh đó, do địa hình và khí hậu vùng biên giới hai nước khá khắc 
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nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cột mốc. Để hoàn thiện chất lượng 
đường biên giới, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý biên giới hai nước trong 
tình hình mới, từ năm 2003, hai bên đã tiến hành thảo luận việc xây dựng Dự án tăng 
dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào (Dự án). 

Dự án này nhằm giải quyết ba nhiệm vụ chính: Tăng dày hệ thống mốc quốc giới ở 
những vị trí cần thiết để làm rõ đường biên giới; hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đường 
biên giới Việt Nam - Lào (lập lại bộ hồ sơ cắm mốc và nghị định thư phân giới cắm mốc 
phù hợp với số liệu đo đạc tại thực địa và thể hiện lên bộ bản đồ đường biên giới quốc 
gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 do hai nước thành lập năm 2003); và tôn tạo các mốc 
hiện có và mốc tại cửa khẩu biên giới để đảm bảo kiên cố, vững chắc và khang trang. 

Nỗ lực vượt khó khăn 

Sau 5 năm chuẩn bị mọi mặt, ngày 5/9/2008, Việt Nam và Lào đã chính thức khởi 
động công tác tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào với Lễ khánh thành cột 
mốc đôi 605 tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) - Đen Sa Vẳn 
(Savannakhet). Từ tháng 9/2008 - 7/2013, hai bên đã hoàn thành công tác cắm mốc 
trên thực địa theo đúng kế hoạch đề ra. 

Tiếp đó, từ tháng 7/2013 - 12/2014, hai bên phối hợp và xác định thêm 139 cọc 
dấu tại 86 vị trí đường biên giới, nâng tổng số mốc và cọc dấu trên toàn tuyến lên 905 vị 
trí, tương ứng với 1.002 mốc và cọc dấu trên toàn bộ đường biên giới giữa hai nước, 
tăng 4,5 lần so trước đây. Cụ thể, hai bên đã xây dựng được 834 cột mốc tại 792 vị trí  
và cắm 168 cọc dấu tại 113 vị trí trên đường biên giới, trong đó có 19 mốc đại, 204 mốc 
trung và 611 mốc tiểu. 

Để hoàn thành dự án này, trên thực địa, hai bên đã nỗ lực vượt qua nhiều khó 
khăn, gian khổ.  

Thứ nhất, khu vực biên giới Việt Nam - Lào có địa hình hết sức hiểm trở, thời tiết 
khắc nghiệt, mưa lũ thất thường làm sụt lở đất, địa hình bị chia cắt. Việc vận chuyển cột 
mốc bảo đảm nguyên vẹn cũng như đưa vật tư lên đường biên giới là một trở ngại lớn, 
các lực lượng cắm mốc phải thực hiện hơn 8.000 lần tiếp cận vị trí mốc, phải làm hàng 
ngàn km đường công vụ để vận chuyển hơn 5.000 tấn nguyên vật liệu, san ủi, đào đắp 
hàng chục nghìn mét khối đất đá phục vụ thi công, xây dựng mốc. Trong một số đợt 
công tác liên ngành đơn phương và song phương, các thành viên đoàn phải đi bộ băng 
rừng, trèo đèo, lội suối hàng chục, thậm chí cả trăm km mới tiếp cận được vị trí mốc. 
Ban ngày phải đi nhanh để đến vị trí mốc, chiều đến càng phải đi nhanh hơn để tìm chỗ 
cắm lều lán nghỉ qua đêm. Có một khó khăn thường trực là ở trong rừng thường không 
có nước, nếu không gặp suối là không có nước uống, nấu ăn, nên nhiều khi các thành 
viên trong đội cắm mốc phải chặt cây nứa non để lấy chút nước uống cho đỡ cơn khát. 
Vận chuyển mốc và vật liệu, xây dựng mốc là lúc thử thách ý chí và sức người. Có mốc 
ở đỉnh núi, độ dốc hơn 50 độ, cách nơi tập kết vật liệu 4 - 5km phải mất cả tuần mới tới 
được. Thêm vào đó, cột mốc được đưa vào xây dựng tại vị trí mốc đòi hỏi phải nguyên 
vẹn, không bị sứt mẻ trong khi địa hình đi lại vô vàn gian khó, việc vận chuyển chủ yếu 
bằng mang vác thủ công. Đây là công việc vô cùng khó khăn, để bảo vệ nguyên vẹn cột 
mốc, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ và dân công phải hết sức khéo léo, cẩn trọng, tỷ mỉ và rất 
quyết tâm mới vận chuyển được thân mốc có trọng lượng hàng tạ đến gần 1 tấn tới vị 
trí mốc (mốc tiểu nặng 250kg, mốc trung nặng 480kg, mốc đại nặng gần 1.000kg). 
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Thứ hai, hầu hết các địa bàn triển khai công tác cắm mốc là vùng sâu, vùng xa, 
chưa có đường giao thông, dân cư thưa thớt, kinh tế xã hội chậm phát triển nên rất khó 
huy động phương tiện, trang bị kỹ thuật và dân công. 

Thứ ba, dọc tuyến biên giới, trong lòng đất, khe núi, đáy sông còn nhiều bom mìn 
và vật nổ do chiến tranh để lại có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Lực lượng công binh, bộ 
đội biên phòng phải tiến hành rà phá bom, mìn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công 
tác cắm mốc trên thực địa. 

Cùng với việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, hai 
nước cũng đã hoàn thiện bộ hồ sơ pháp lý về mốc quốc giới, ký hai văn kiện pháp lý rất 
quan trọng là Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và 
Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào. Hai văn 
kiện này cùng với Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam - Lào năm 1977 trở thành bộ 
hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh nhất về đường biên giới hai nước. Với bộ hồ sơ này, đường 
biên giới Việt Nam - Lào đã được xác định rõ ràng, chính xác, có giá trị pháp lý quốc tế 
cao và là cơ sở cho công tác quản lý biên giới trong tình hình mới. Đây cũng là cơ sở để 
tiếp tục phát triển đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, 
hợp tác phát triển. 

Phát biểu tại Lễ tổng kết Dự án được Chính phủ hai nước tổ chức tại Hà Nội ngày 
16/3/2016, Thủ tướng Chính phủ hai nước nhấn mạnh, Dự án này là một biểu hiện sinh 
động nữa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác 
toàn diện giữa hai nước trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
và lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp luật pháp và thực tiễn quốc tế, bình đẳng, cùng 
có lợi, vì một đường biên giới ổn định, hợp tác cùng phát triển. 

Công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào còn là thành 
quả chung của nhân dân hai nước, thể hiện sự nhất trí cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn 
nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.  

Đường biên giới Việt Nam - Lào có chiều dài hơn 2.337,459km, điểm khởi đầu là 
giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc (tiếp giáp giữa các 
tỉnh Điện Biên - Phông Xa Lỳ - Vân Nam), điểm kết thúc là giao điểm đường biên giới ba 
nước Việt Nam - Lào - Campuchia (tiếp giáp giữa các tỉnh Kon Tum - Áttapư - 
Ratanakiri). Đường biên giới này đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh của Việt Nam, tiếp 
giáp với 10 tỉnh của Lào. Hệ thống mốc quốc giới gồm 1.002 mốc và cọc dấu, được xây 
dựng tại 905 vị trí. 

 

                                                                                                          Mạnh Đông 
                                                                                       (baoquocte.vn - Ngày 10/6/2016) 
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         THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM V� L�O  
                                             TRONG LĨNH VỰC T�I NGUYÊN V� MÔI TRƯỜNG 

 

Sáng ngày 14/11, tại 
trụ sở cơ quan Bộ Tài 
nguyên và Môi trường , Thứ 
trưởng Chu Phạm Ngọc 

Hiển đã có buổi tiếp xã giao 
ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao, Đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền 

Việt Nam tại Lào. Tham dự 
buổi tiếp có đại diện lãnh 
đạo Vụ Hợp tác quốc tế, 
Tổng cục Địa chất và 
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Khoáng sản Việt Nam, Cục 
Đo đạc và Bản đồ Việt 
Nam, Văn phòng Ủy ban 
sông Mê Công Việt Nam và 
Văn phòng Bộ. 

Mở đầu buổi tiếp, Thứ 
trưởng Chu Phạm Ngọc 
Hiển hoan nghênh và chúc 
mừng Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao Nguyễn Bá Hùng được 
bổ nhiệm làm Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Việt Nam 
tại Lào và mong rằng trên 
cương vị công tác mới sẽ 
gặt hái được nhiều thành 
công hơn nữa. Đồng thời, 
Thứ trưởng cũng bày tỏ 
niềm lạc quan rằng, Đại sứ 
quán Việt Nam tại Lào dưới 
sự chỉ đạo của ngài Đại sứ 
sẽ là một nhân tố quan trọng 
trong thúc đẩy quan hệ hợp 
tác giữa hai nước nói chung 
và đặc biệt là trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường 
nói riêng. 

Cảm ơn những lời 
chúc tốt đẹp của Thứ trưởng 
Chu Phạm Ngọc Hiển đã 
dành cho mình, ông Nguyễn 
Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao, Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Việt Nam 
tại Lào khẳng định sẽ làm 
hết sức mình trong việc thúc 
đẩy mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống, đoàn kết đặc 
biệt, hợp tác toàn diện giữa 
hai nước Việt Nam -  Lào 
nói chung và với lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường 
nói riêng. 

Tại buổi tiếp, đại diện 
lãnh đạo Cục Đo đạc và 
Bản đồ Việt Nam, Văn 

phòng Ủy ban sông Mê 
Công Việt Nam; đại diện 
Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản đã trao đổi, 
chia sẻ thêm nhiều thông tin 
về tình hình thực hiện các 
dự án hợp tác giữa Việt 
Nam và Lào trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường. 
Nhiều hoạt động được thực 
hiện thông qua các cuộc gặp 
cấp cao, các khuôn khổ hợp 
tác về lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường tiếp tục được 
tăng cường và thúc đẩy. 

Đối với lĩnh vực đo 
đạc và bản đồ, ông Phan 
Đức Hiếu, Cục trưởng Cục 
Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 
cho biết, trong thời gian 
qua, hai nước đã tích cực 
phối hợp triển khai Dự án 
“Xây dựng Hệ tọa độ quốc 
gia Lào bằng công nghệ 
định vị vệ tinh toàn cầu 
GPS”; dự án “Xây dựng và 
hoàn thiện Hệ thống độ cao 
quốc gia Lào”; dự án 
“Thành lập và hiện chỉnh 
bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/50.000 ở bốn tỉnh Nam 
Lào”. Các dự án này đã góp 
phần quan trọng trong việc 
đáp ứng nhu cầu về phát 
triển kinh tế và an ninh 
quốc phòng của Lào. Hiện 
nay, hai bên đang phối hợp 
triển khai thực hiện và hoàn 
thành các hạng mục đảm 
bảo kế hoạch 2016 đã được 
phê duyệt của dự án “Xây 
dựng cơ sở dữ liệu nền 
thông tin địa hình cơ bản 
phục vụ quy hoạch, phát 
triển kinh tế - xã hội và 

quản lý giám sát tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường 
của Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào”. 

Đối với lĩnh vực địa 
chất và khoáng sản, Liên 
đoàn Địa chất hợp tác với 
nước ngoài (INTERGEO) 
thuộc Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam đang 
phối hợp với Cục Địa chất 
và mỏ của Lào triển khai 
dự án “Điều tra khoáng 
sản và lập bản đồ địa chất 
tỷ lệ 1/200.000 vùng Bắc  
Viên-chăn - Nam Luông-
pha-bang” (thực hiện trong 
giai đoạn 2013 - 2017). Bên 
cạnh đó, theo Thỏa thuận về 
kế hoạch hợp tác năm 2016 
giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phủ nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào có hiệu lực kể từ 
ngày 28/6/2016, Tổng cục 
Địa chất và Khoáng sản 
Việt Nam đang tập trung tổ 
chức nghiên cứu triển khai 
“Điều tra khoáng sản và lập 
bản đồ địa chất tỷ lệ 
1/200.000 vùng Lóng-
chẹng, tỉnh Xay-xỏm-bun, 
Lào”. 

Ngoài các hoạt động 
hợp tác chuyên môn, trong 
thời gian qua, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cũng 
đã tích cực hỗ trợ triển khai 
các chương trình tập huấn 
và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
cán bộ, công chức, viên 
chức công tác trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường của Lào; thực hiện 
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các chương trình cấp học 
bổng cho cán bộ, học sinh 
Lào sang học tập tại Việt 
Nam theo chương trình đại 
học, sau đại học tại các 
trường đại học và cao đẳng 
tài nguyên và môi trường; 
tăng cường trao đổi kinh 
nghiệm, hỗ trợ về xây dựng 
chính sách và thi hành pháp 
luật; phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường, quản lý đất 
đai và tài nguyên nước... 

Trên cơ sở các hoạt 
động hợp tác hiệu quả trong 
những năm vừa qua, trong 
thời gian tới, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường dự kiến sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 
động hợp tác trong các lĩnh 
vực đo đạc và bản đồ, địa 
chất và khoáng sản; nghiên 
cứu, xây dựng và triển khai 
các chương trình, dự án hợp 
tác trong lĩnh vực khí tượng 
thủy văn, tài nguyên nước 
và ứng phó với biến đổi khí 
hậu sử dụng vốn viện trợ 
không hoàn lại của Chính 
phủ Việt Nam cho Chính 

phủ Lào; đặc biệt là tăng 
cường năng lực xây dựng 
chính sách, pháp luật trong 
lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường. 

Kết thúc buổi tiếp, 
ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao, Đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền 
Việt Nam tại Lào cảm ơn 
Thứ trưởng Chu Phạm 
Ngọc Hiển đã dành thời 
gian tiếp; cảm ơn lãnh đạo 
các đơn vị đã chia sẻ, cung 
cấp thêm cho ông nhiều 
thông tin bổ ích về tình hình 
hợp tác giữa 2 nước Việt 
Nam - Lào trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường. 

“Những thông tin 
quan trọng này sẽ là hành 
trang hữu ích cho tôi trong 
vai trò là cầu nối để vun đắp 
cho mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống, đoàn kết và 
hợp tác toàn diện Lào - Việt 
Nam. Dù ở cương vị công 
tác nào, tôi cũng sẽ làm hết 
sức mình, cố gắng xây dựng 
mối quan hệ hợp tác giữa 
hai nước ngày càng bền 

chặt. Tôi mong muốn nhận 
được sự quan tâm, giúp đỡ 
của lãnh đạo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc bộ để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao” - Ông Nguyễn 
Bá Hùng chia sẻ. 

Thứ trưởng Chu Phạm 
Ngọc Hiển tin tưởng với 
năng lực và bề dày kinh 
nghiệm của mình, ông 
Nguyễn Bá Hùng sẽ đảm 
nhiệm xuất sắc trọng trách, 
có những đóng góp quan 
trọng vào việc vun đắp cho 
mối quan hệ đoàn kết đặc 
biệt và hợp tác toàn diện 
giữa hai nước Việt Nam - 
Lào; tiếp tục đẩy mạnh hợp 
tác toàn diện trên các lĩnh 
vực, đặc biệt là lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường để 
tương xứng với tiềm năng 
của hai nước trong thời gian 
tới. 

 

(donre.hochiminhcity.gov.vn 

Ngày 15/11/2016)
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 HỢP TÁC VIỆT - L�O 
TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 

CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN L�O 
 

1. Thực trạng hợp tác Việt - Lào trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

của Lào 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
từ xuất phát điểm thấp, nền kinh tế còn nhiều yếu kém, năng lực cạnh tranh hạn chế. Điều 
này gây cản trở rất lớn đối với sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Trong quá 
trình hội nhập, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt 
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trên thị trường lao động khu vực và thế giới, trong khi chất lượng nguồn nhân lực trong 
nước thấp và thiếu nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chủ trương 
tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, thông qua các hình thức như: Triển khai các chương trình liên kết hợp tác quốc tế 
trong nước; hợp tác xây dựng các trường đại học, cao đẳng theo chuẩn quốc tế; cử cán bộ đi 
đào tạo ở nước ngoài với số lượng cán bộ, sinh viên ngày càng gia tăng hoặc hợp tác đào tạo 
tại chỗ. Hiện nay, Lào đã hợp tác với nhiều nước và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo, như: Việt Nam, Liên bang Nga, Thái Lan..., trong đó, điển hình nhất là hợp 
tác đào tạo nguồn nhân lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng thân thiết, gần gũi, có chung hàng nghìn 
kilômét đường biên giới, cùng dùng chung dòng nước sông Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy 
núi Trường Sơn hùng vĩ và có truyền thống đoàn kết từ lâu đời cùng làm ăn sinh sống. Quan 
hệ đoàn kết gắn bó đặc biệt, giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở tình đồng chí, anh em trong sáng, 
thủy chung trong suốt hơn nửa thế kỷ qua là tài sản quý giá của hai Đảng, hai Nhà nước và 
nhân dân hai nước Việt - Lào. 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Việt - 
Lào cũng đã có bề dày lịch sử. Từ buổi ban đầu của thời kỳ cách mạng khi bộ đội hai nước 
cùng chiến đấu chung trong một chiến hào, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã dạy chữ cho các 
chiến sỹ cách mạng Lào. Tại vùng giải phóng Lào, nhiều cán bộ tình nguyện Việt Nam đã 
sang giúp Lào phát triển giáo dục, từ bậc tiểu học, phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đến 
cao đẳng và đại học. 

Trong những năm gần đây, học sinh, học viên của Lào được gửi đi đào tạo ở nước 
ngoài, trong đó có Việt Nam ngày càng đa dạng và phong phú về hình thức cũng như quy 
mô đào tạo. Hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên số một và có tính 
chất chiến lược vì lợi ích lâu dài của hai nước. Giai đoạn 2006 - 2010, số lượng học viên, 
sinh viên nghiên cứu học tập tại Việt Nam có 4.657 người; khóa 2011 - 2012 có 5.234 
người; năm 2013 có 6.493 người. “Tính đến tháng 6 năm 2014 là 7.782 người, nữ 2.236 
người, trong đó vốn của Chính phủ chiếm 1/3 có khoảng 2.558 người, còn lại 2/3 là vốn của 
tỉnh kết nghĩa có 3.224 người và vốn tự túc 1.801 người. Ngoài ra, nguồn vốn hỗ trợ từ các 
doanh nghiệp giúp đỡ có 165 người; nguồn vốn của các tổ chức quốc tế là 34 người”. 

Những thành tựu hợp tác quốc tế trên đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển 
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, giáo 
dục... từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, nhiều người sau khi được đào tạo trở về 
nước đã trưởng thành nhanh chóng và được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo và là cán bộ 
chủ chốt trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước, của các bộ, ngành, địa phương của 
Lào. 

Hợp tác trong việc đào tạo cán bộ cho địa phương giữa hai nước diễn ra dưới nhiều 
hình thức rất đa dạng. Từ năm 2001, nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam đã tiếp nhận đào 
tạo cán bộ, học sinh, sinh viên Lào. Một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh 
tại Lào cũng đã hỗ trợ trong việc đào tạo cán bộ, sinh viên trong các lĩnh vực tại Việt Nam. 
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Chính phủ Lào đã chủ trương mở rộng và đa dạng hóa các chương trình hợp tác giáo 
dục và đào tạo như: Hợp tác đào tạo bằng nhiều kênh, nhiều hình thức, coi trọng hợp tác đào 
tạo giữa các địa phương, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp nhằm sát với nhu cầu và xây 
dựng nền tảng mới cho sự phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu hợp tác và phát triển 
kinh tế - xã hội. Đặc biệt là công tác đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý trong hệ thống chính trị và trong các bộ, ngành, địa phương từ Trung ương đến cơ 
sở của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Từ 
năm 2010, theo hợp tác ký kết giữa hai Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh đã đào tạo một số lượng khá lớn đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên gia trong nhiều 
lĩnh vực. Cụ thể: 

 Về công tác đào tạo: Nghiên cứu sinh (tiến sỹ) có 49 người (trong đó có 11 nữ, 38 
nam); thạc sỹ 117 người (trong đó có 25 nữ, 92 nam); cử nhân (chính trị và tổ chức) có 258 
người (trong đó có 60 nữ, 195 nam). 

Về công tác bồi dưỡng: Hệ bồi dưỡng cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 
tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện gồm các lớp sau: 

1. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị 5 tháng: 139 người, nữ 32 người;  

2. Lớp tổ chức 3 tháng: 66 người, nữ 13 người; 

3. Lớp ngoại giao 3 tháng: 54 người, nữ 20 người;  

4. Lớp tuyên truyền 3 tháng: 67 người, nữ 20 người;  

5. Lớp kiểm tra 3 tháng: 55 người, nữ 9 nguời;  

6. Lớp giáo viên lý luận chính trị: 105 người, nữ 28 người;  

7. Lớp tập huấn 10 ngày cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chức vụ cấp thứ trưởng, phó chủ 
tịch tỉnh có 244 người, nữ 32 người;  

8. Lớp tập huấn 13 ngày cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chức vụ cấp chủ tịch huyện và 
vụ trưởng có 253 người, nữ 28 người;  

9. Lớp bồi dưỡng 3 tháng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chức vụ thứ trưởng và phó chủ 
tịch tỉnh có 5 người, nữ 1 người. 

Về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2011 - 2015, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của 
Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là 3.100 tỷ đồng (khoảng 147 triệu USD) để 
tổ chức thực hiện các dự án và các công trình nằm trong khuôn khổ dự án ưu tiên mà hai 
Chính phủ đã ký kết ngày 9/4/2011 tại Hà Nội, trong đó nguồn vốn triển khai vào năm 2011 
là 367 tỷ đồng (khoảng 17,4 triệu USD); năm 2012 là 457 tỷ đồng (khoảng 23,6 triệu USD); 
năm 2013 là 592 tỷ đồng (khoảng 27,3 triệu USD); năm 2014 là 630 tỷ đồng (khoảng 30,3 
triệu USD). 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho Lào vẫn còn một số hạn chế. Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý 
giữa Lào - Việt Nam trong thời gian qua chưa đa dạng về hình thức, nhất là khóa bồi dưỡng 
nâng cao kiến thức ngắn hạn. Hợp tác giữa các địa phương của hai bên còn hạn chế, chưa 
khai thác được thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên. Sự phối hợp giữa các bộ, ban ngành, cơ 
quan địa phương của hai bên trong việc tổ chức triển khai nghị quyết của lãnh đạo cấp cao 
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giữa hai Đảng cũng như hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ có trường hợp chưa thống 
nhất và thiếu đồng bộ. Việc kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên và việc 
giải quyết các hạn chế chưa kịp thời. Việc thực hiện các quy định và các biên bản hợp tác về 
đào tạo cán bộ đã ký kết còn chưa nghiêm; việc tuyển chọn người đi học (bên gửi) có trường 
hợp cá biệt chưa đảm bảo chất lượng, làm ảnh hưởng nhất định đến chất lượng đào tạo 
nguồn nhân lực thời gian qua. 

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hợp tác Việt - Lào trong đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao của Lào 

Trước yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới, việc nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, có ý nghĩa chiến lược của hợp tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2011 - 2020. 
Chính phủ hai nước đã thống nhất giao Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục 
và Thể thao Lào xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong 
lĩnh vực giáo dục phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020” với nội dung căn bản là: 
Nâng cao chất lượng đầu vào tuyển sinh theo các chương trình hợp tác; bồi dưỡng trình độ 
tiếng Việt, trình độ văn hóa cơ bản cho lưu học sinh Lào để đáp ứng yêu cầu học tập và 
nghiên cứu khoa học; sắp xếp ngành nghề đào tạo lưu học sinh xuất phát từ nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội và quy hoạch cán bộ của Lào; phối hợp giúp đỡ lưu học sinh Lào vượt 
qua khó khăn trong học tập và sinh hoạt; tăng cường cơ sở vật chất của các trường có lưu 
học sinh Lào để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. 

Nhằm tăng cường hiệu quả việc hợp tác quốc tế trong việc phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao, hợp tác quốc tế về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Lào sẽ 
được triển khai theo các hướng chủ yếu sau đây: 

Hợp tác đào tạo nhân lực chung: Tăng cường gửi học sinh, học viên của Lào đi đào tạo 
ở nước ngoài (bằng nguồn ngân sách Nhà nước, khuyến khích du học tự túc, khuyến khích 
các cơ sở đào tạo trong nước mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở nước 
ngoài và tranh thủ các nguồn viện trợ quốc tế), gắn với nâng cao hiệu quả và định hướng 
ngành nghề (tập trung vào những ngành nghề mới, hiện đại và ngành nghề trong nước chưa 
đào tạo được và có đào tạo nhưng chất lượng còn thấp). Đồng thời, chú trọng mở rộng đào 
tạo ở trong nước bằng các nguồn lực của nước ngoài (vốn, công nghệ, đội ngũ giảng viên...). 

Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo chuyên gia tư vấn: Bằng các hình thức đào tạo tập trung 
và công việc thực tế, khẩn trương đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực 
hoạch định chính sách, luật quốc tế, thương mại quốc tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, quy 
hoạch đô thị, kiến trúc sư, tổng công trình sư, chuyên gia thiết kế, giám sát thi công... đạt 
trình độ quốc tế. 

Hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo chuyên gia quản lý: Mở rộng hợp tác quốc tế để 
đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý hành chính công, quản trị doanh nghiệp, kiểm toán... đáp 
ứng yêu cầu đổi mới hành chính Nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp. 

Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo với Việt 
Nam, nhất là về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
cần chú ý một số nội dung cơ bản sau: 
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Thứ nhất, quan tâm đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ thực hiện các dự án, chương trình 
hợp tác; có chính sách đào tạo lại, đào tạo đại học và đào tạo sau đại học chất lượng cao phù 
hợp với xu thế phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Lào. Tăng số lượng đào tạo lưu học 
sinh diện Hiệp định giữa Chính phủ Lào với các đối tác Việt Nam. 

Thứ hai, đổi mới phương pháp tuyển sinh và đào tạo dự bị đại học, nâng cao trình độ 
cho lưu học sinh Lào. 

Thứ ba, thống nhất quản lý đào tạo dài hạn chính quy các ngành chính trị, kinh tế, văn 
hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật vào một đầu mối nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và 
hiệu quả sử dụng sau đào tạo. 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hợp tác quốc tế, mà đặc biệt là hợp 
tác với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo đã trực tiếp góp phần vào nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực chất lượng cao của Lào. Tuy nhiên, để quá trình hợp tác đạt hiệu quả cao, 
đòi hỏi phải có sự nhận thức đúng của Đảng và Nhà nước, phối hợp chặt chẽ giữa chính 
quyền Trung ương với các địa phương khác của Lào. 

 

                                                                           ThS Đavon Butthanuvông 
                                                               Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào 

                                                                          (Tạp chí Lịch sử Đảng số 315 tháng 2/2017) 

 

 

 

 

 

 

TÌNH SÂU HƠN NƯỚC HỒNG H� - CỬU LONG 
 

Trong lịch sử thế giới xuất hiện nhiều hình thức liên minh, đồng minh, hợp tác, 
nhưng đối với hai dân tộc Việt Nam và Lào, quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt 
Việt Nam - Lào thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế;  
được coi là tình nghĩa ruột thịt, thân thiết, trước sau như một, được thử thách qua hai 
cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc vì độc lập dân tộc mỗi nước và 

trở thành mối tình “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như Bác Hồ đã nói và “quý 
hơn ngọc quý nhất” như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã viết. 

Nằm chung trong mối quan hệ đặc biệt đó, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Sơn La 
với các tỉnh Bắc Lào được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân, chiến sỹ hai bên vun đắp 
ngày càng bền chặt, thắm thiết. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, với tinh thần đoàn 
kết, tin tưởng lẫn nhau, sự hợp tác chặt chẽ giữa tỉnh Sơn La với 8 tỉnh Bắc Lào trong năm 
2016 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đưa mối quan hệ giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh 
Bắc Lào lên tầm cao mới. 

Trong năm 2016, Đảng bộ, chính quyền hai bên đã tích cực phối hợp tuyên truyền sâu 
rộng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc mỗi bên về truyền thống đoàn kết hữu 
nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh 
Bắc Lào nói riêng. Hoạt động ngoại giao giữa tỉnh Sơn La với 8 tỉnh Bắc Lào tiếp tục được 
duy trì và tăng cường. Năm 2016, tỉnh ta đã tổ chức đón tiếp và làm việc với 43 đoàn, 428 

 

SƠN LA - BẮC L�O MỐI TÌNH THỦY CHUNG GẮN BÓ 
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lượt người đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có các đoàn đại biểu cấp 
cao của các tỉnh: Bò Kẹo, Hủa Phăn, U Đôm Xay; bên cạnh đó tỉnh Sơn La cũng đã cử 25 
đoàn với 289 lượt người sang thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 
Tổ chức Hội đàm cấp cao giữa hai tỉnh Bò Kẹo, Sơn La ký kết công tác phối hợp và hợp tác 
năm 2016 - 2017; Hội nghị giao ban phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ 
XVI năm 2016 giữa các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An (Việt Nam) với các 
tỉnh Phông Sa Lỳ, Luông Pha Bang, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (Lào). Đặc biệt, tổ chức 3 
Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh thăm và làm việc với các tỉnh Bắc Lào (Hủa Phăn, Xay Nha 
Bu Ly, Xiêng Khoảng, Thành phố Viêng Chăn, Luông Pha Bang, Phông Sa Lỳ, Luông Nậm 
Thà, Bò Kẹo, U Đôm Xay). Nhân dịp tết cổ truyền Bun Pi May và Quốc khánh nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào lãnh đạo tỉnh Sơn La đã gửi thư chúc mừng tới Đảng bộ, chính 
quyền 8 tỉnh Bắc Lào; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho lưu học sinh Lào đang theo 
học tại các cơ sở đào tạo của tỉnh vui đón tết cổ truyền nhằm tuyên truyền về mối quan hệ 
hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La và 8 tỉnh Bắc Lào nói riêng. 

Tiếp tục truyền thống hữu nghị, củng cố quan hệ láng giềng bền vững giữa Sơn La với 
các tỉnh Bắc Lào, tỉnh ta đã giúp các tỉnh bạn hơn 22 tỷ đồng bằng ngân sách địa phương 
xây dựng và hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và giáo dục, như: Hỗ 
trợ tỉnh Bò Kẹo 5,2 tỷ đồng xây dựng Trung tâm cá giống và giống cây trồng; hỗ trợ tỉnh U 
Đôm Xay 6,1 tỷ đồng để xây dựng trường học của Hội người Việt Nam tại U Đôm Xay và 
xây dựng 1 hạng mục công trình của tỉnh; tỉnh Luông Nậm Thà 5,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng 
hội trường - Trường Dân tộc nội trú tỉnh; Tỉnh Phông Sa Lỳ 5,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng 1 
hạng mục của Trường Chính trị tỉnh... Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 
cho các ngành, các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường, trao đổi hàng hóa và đầu tư 
sản xuất, kinh doanh; tổ chức các đoàn thăm quan, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh 
tế, khoa học kỹ thuật nhằm từng bước phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên. Trong giai 
đoạn 2015 - 2016, hợp tác giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào đã có nhiều tiến bộ, ngày 
càng có nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh của hai bên tham gia các hội chợ, hoạt động 
thương mại. Nhờ thế, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới năm 2016 đạt gần 
1,5 triệu USD (trong đó, kim ngạch xuất khẩu gần 800 nghìn USD, kim ngạch nhập khẩu 
654 nghìn USD). Các mặt hàng chủ yếu tỉnh ta xuất sang các tỉnh Bắc Lào là: Hàng công 
nghiệp, vật liệu xây dựng (xi măng, tấm lợp, thép), điện thương phẩm, bếp và ga khí hóa 
lỏng, đường, các loại ngô, đậu tương giống, thuốc chữa bệnh cho người và gia súc; một số 
mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác như muối, dầu hỏa, các mặt hàng mà Sơn La có lợi thế. 
Các mặt hàng nhập khẩu từ các tỉnh Bắc Lào chủ yếu là: Than, hàng nông sản (ngô, đậu 
tương...), sản phẩm từ gỗ, một số hàng hóa tiêu dùng. 

Các chương trình hợp tác trong phát triển khoa học công nghệ, văn hóa xã hội tiếp tục 
được triển khai có hiệu quả; trong đó tập trung cao cho lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo. 
Năm học 2016 - 2017 có 1.084 lưu học sinh Lào nhập học tại tỉnh ta; bên cạnh đó tỉnh ta đã 
mở 1 lớp bồi dưỡng tiếng Việt cho 40 cán bộ của 8 tỉnh Bắc Lào. Tỉnh Sơn La với các tỉnh 
Bắc Lào luôn coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm quốc phòng, an ninh. Lực lượng 
quân sự, Công an Sơn La và 8 tỉnh Bắc Lào tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp giải 
quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 
mỗi bên, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia. 
Bộ đội biên phòng tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh 
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Hủa Phăn, Luông Pha Bang tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, 
phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm hiệp định, quy chế biên giới. 

Năm 2017 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào 
nói chung và Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, đó là tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 55 
năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước Việt - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm 
Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), đăng cai 
Ngày hội văn hóa Việt - Lào tại Sơn La năm 2017; tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch 
sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Để tổ 
chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng này, tỉnh ta tiếp tục duy trì tốt việc trao đổi các 
đoàn đại biểu cấp cao; duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với các 
tỉnh Bắc Lào; thực hiện tốt Chỉ thị số 14/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị 
quyết số 30-NQ/TU, Kế hoạch số 38-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp tác và xây 
dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện. 

 

                                                                                                    Lê Hải Nam 
                                                                                   (sonla.gov.vn - Ngày 26/01/2017 ) 
 

 
 

XÂY DỰNG TÌNH ĐO�N KẾT, HỮU NGHỊ SƠN LA VỚI CÁC TỈNH BẮC L�O 
 

Thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào là nhiệm vụ quan trọng 

trong việc củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước, góp phần giữ vững đường 

biên giới hòa bình, ổn định. Là một trong 10 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên 

giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, những năm qua, tỉnh Sơn La với các 

tỉnh Bắc Lào đã tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh 

Sơn La đã ký văn bản hợp tác toàn diện với cả 8 tỉnh Bắc Lào. Các chuyến thăm và làm 

việc chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La trong năm 2016 vừa qua đã thúc 

đẩy thêm quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào 

Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, trong những năm 
qua, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào 
không ngừng được tăng cường, phát triển và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 2016, 
tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào đã cử nhiều đoàn cán bộ cao cấp, đoàn của các ngành chuyên 
môn và giám đốc các doanh nghiệp sang thăm hữu nghị và cùng nhau bàn bạc, ký kết nhiều 
biên bản ghi nhớ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tỉnh Sơn La đã tổ chức 31 đoàn đi 
công tác tại Lào; đặc biệt tỉnh Sơn La đã tổ chức 02 đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và làm 
việc tại thành phố Viêng Chăn và một số tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 
cùng với đó tổ chức nhiều hoạt động phối hợp triển khai các chương trình hợp tác đã ký kết 
giữa Sơn La với 8 tỉnh Bắc Lào như hỗ trợ 8 tỉnh Bắc Lào mỗi tỉnh 5 tỷ đồng theo nội dung 
biên bản ghi nhớ giai đoạn 2015 - 2016 và 2016 - 2017; chuyển trao 1,1 tỷ đồng kinh phí của 
tỉnh Sơn La hỗ trợ cho Hội người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh U Đôm Xay để xây dựng 
trường học cho con em Việt kiều; xem xét tiếp nhận 256 lưu học sinh Lào nhập học năm học 
2016 - 2017 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tăng cường tổ chức 
các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia và 
giao lưu kinh tế nhằm tạo điều kiện phát huy tiềm năng của mỗi bên. 
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Đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Trong 
năm 2016, quán triệt chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ, cùng với đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; công tác đối ngoại của tỉnh Sơn La đã 
được quan tâm cao trong chỉ đạo điều hành đã đạt được kết quả quan trọng góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đó là: Ban hành 
Chương trình đối ngoại năm; tập trung tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, hữu nghị 
với các tỉnh Bắc Lào và tăng cường hợp tác quốc tế.  

Tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, đặc biệt là hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng đã 
thương xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, chiến 
sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc mỗi tỉnh, nhất là nhân dân khu vực biên 
giới nâng cao nhận thức về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, Sơn La - Hủa 
Phăn, Sơn La - Luông Pha Băng. Nổi bật xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, 
Sơn La với các tỉnh Bắc Lào là Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã 
Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La - một địa danh lịch sử thiêng liêng đã được xây 
dựng trong niềm mong mỏi của nhân dân các dân tộc nơi đây. 

Ông Thào Lao Vàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phiêng Khoài, huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La: Xã Phiêng Khoài sẽ tiếp tục duy trì những truyền thống bằng kết quả đã 
đạt được từ trước đến nay, tiếp tục phát huy tuyên truyền phổ biến làm sao để nhân dân các 
dân tộc và xã Phiêng Khoài nói chung và các bản nói riêng hiểu được các quy định và các chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước của Việt Nam và cũng như của nước bạn Lào để 
chúng ta thực hiện tốt về quy chế biên giới để chúng ta cùng nhau giữ được khu vực biên giới 
ổn định và phát triển đẹp hơn. 

Ông Bun Chăn Sút Thị Phăn Nha - Bí thư Tỉnh đoàn Luông Nậm Thà: Tôi rất vui mừng 
được đến thăm tỉnh Sơn La, được đi thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào, Lào 
- Việt Nam tại bản Lao Khô. Những gì được nghe, nhìn thấy hôm nay giúp chúng tôi sẽ tuyên 
truyền cho đoàn viên, thanh niên Lào tiếp tục phát huy, kế thừa truyền thống đoàn kết với các 
bạn trẻ Việt Nam, với nhân dân Việt Nam cùng nhau xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa 
hai nước ngày càng bền chặt.  

Nỗ lực của Sơn La đã được Đảng, Chính phủ nước bạn cũng như Trung ương Đảng và 
Chính phủ ta đánh giá cao và luôn dành cho tỉnh Sơn La nguồn động viên khích lệ to lớn đồng 
thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào thực hiện tốt nhiệm vụ 
hợp tác giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt. Tình cảm sâu nặng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và 
sự tin cậy, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa Sơn La và các tỉnh Bắc và Nam Lào đã góp phần 
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên một tầm cao mới; làm 
giàu thêm truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai 
nước nói chung, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, vì mục tiêu phát triển nhanh, ổn định và bền 
vững của mỗi tỉnh. 

  

                                                                                                             Đàm Phương 
                                                                                               (sonlatv.vn - Ngày 02/2/2017) 
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HIỆU QUẢ TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY QUA BIÊN GIỚI  
GIỮA SƠN LA V� CÁC TỈNH BẮC L�O 

 

Ngày 28/3/2016 tại Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tổng kết 
7 năm thực hiện kế hoạch phối hợp phòng chống tội phạm về ma túy qua biên giới giữa 
tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2009 - 2015. 

Đồng chí Thượng tướng Tiến sỹ Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Công an và đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh Sơn La đồng chủ trì hội nghị. 

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 
Ban chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Trưởng đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam, lãnh đạo 
công an các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo, U Đôm Xay 
(Lào); cùng lãnh đạo công an các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Điện Biên và đại 
diện các ban, ngành có liên quan.   

Thực hiện sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, và giữa tỉnh Sơn 
La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Căn cứ vào tình hình, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh trật tự trong tình hình mới, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã báo cáo Bộ 
Công an và trao đổi với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng về 
chủ trương tăng cường các hoạt động phối hợp phòng, chống tội phạm, trọng điểm là 
tội phạm về ma túy qua biên giới thống nhất tổ chức hội nghị cấp cao 03 tỉnh Sơn La, 
Hủa Phăn, Luông Pha Băng để bàn, ký kết biên bản thống nhất nội dung, hình thức biện 
pháp phối hợp phòng, chống tội phạm, trọng tâm là tội phạm về ma túy giữa lực lượng 
chức năng 03 tỉnh vào tháng 6/2009. Để tổ chức triển khai thực hiện nội dung Biên bản 
ký kết, Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy qua biên giới tỉnh Sơn La được thành lập và 
xây dựng Kế hoạch SH09 với nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thống nhất phân 
công lực lượng tổ chức. Giai đoạn đầu Kế hoạch SH09 được thực hiện với nội dung 
chủ yếu là phối hợp với tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, sau đó mở rộng đến các tỉnh 
nằm trên tuyến vận chuyển ma túy từ khu vực tam giác vàng về Hủa Phăn gồm: U Đôm 
Xay, Luông Nậm Thà và Bò Kẹo. 

Sau 07 năm triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Công 
an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng giữa tỉnh Sơn La 
và các tỉnh Bắc Lào. Quá trình thực hiện các lực lượng chức năng đã chủ động tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng 
và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, mở các cuộc vận 
động, phát giác, tố giác tội phạm ngay ở các địa bàn dân cư khu vực hai bên biên giới; 
tăng cường trao đổi thông tin, tập huấn nghiệp vụ phòng chống ma túy cho công an các 
tỉnh Bắc Lào; chủ động nắm tình hình, phát hiện, tổ chức đấu tranh với các đường dây ổ 
nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Trong 07 năm, các lực 
lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 7.894 vụ, 2.789 đối tượng phạm tội về ma túy, 
thu giữ 351kg heroin, 457.809 viên ma túy tổng hợp, 63,33kg thuốc phiện, cùng nhiều 
tang vật khác có liên quan.  
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Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Tiến sỹ Lê Quý Vương đánh giá cao 
kết quả công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy giữa 
tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, kết quả đó đã tạo cơ sở vững chắc cho công tác đấu 
tranh phòng, chống các loại tội phạm nói chung, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, phục 
vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của mỗi tỉnh, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu 
nghị đặc biệt giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào. 

Thượng tướng Tiến sỹ Lê Quý Vương đề nghị trong thời gian tới công an các tỉnh 
tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm về ma túy qua biên 
giới, các đơn vị chức năng chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tuyên truyền, giáo dục cho công dân hai bên 
biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước, phát động phong trào toàn dân 
tham gia phòng, chống tội phạm về ma túy; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các 
biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng phù hợp, kiên quyết tiến công với tội phạm ma túy, 
tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp, tăng cường hỗ trợ kinh phí, phương tiện, tập huấn 
nghiệp vụ cho lực lượng chức năng của các tỉnh bạn Lào đảm bảo cho công tác đấu 
tranh phòng, chống ma túy đạt hiệu quả cao hơn, góp phần đắc lực cho công cuộc phát 
triển kinh tế, xã hội của hai nước nói chung và mỗi tỉnh nói riêng. 

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, công an các tỉnh Hủa Phăn, 
Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo đã ký Biên bản công tác phối 
hợp phòng, chống ma túy qua biên giới, giai đoạn 2016 - 2020 với 09 nội dung trọng 
tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội 
phạm về ma túy qua biên giới trong thời gian tới. 

Cũng tại Hội nghị nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối 
hợp phòng, chống ma túy được nhận bằng khen, giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh 
Luông Pha Băng; Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn. 

 

                                                                                                         Sơn Dương 
                                                                                      (tiengchuong.vn - Ngày 29/3/2016) 
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THẮM TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - L�O NƠI VÙNG BIÊN GIỚI 
 

Đồn Biên phòng cửa 

khẩu Chiềng Khương 

đóng quân trên địa bàn 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La, nơi con sông Mã đổi 

dòng chảy qua nước bạn 

Lào. Từ trước đến nay các 

cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên 

phòng cửa khẩu Chiềng 

Khương đã phát huy vai 

trò vừa giữ gìn an ninh 

biên giới chủ quyền, vừa 

tạo ra mối quan hệ đoàn 

kết, hữu nghị giữa nhân 

dân hai bên biên giới. 

Một buổi thăm, khám 
chữa bệnh và cấp thuốc 
miễn phí của các cán bộ 
quân y Đồn Biên phòng cửa 
khẩu Chiềng Khương cho 
người dân ở cụm bản Đán, 
huyện Mường Ét, tỉnh Hủa 

Phăn, nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào. Đây là 
khu vực nằm ở vùng biên 
giới, tiếp giáp với cửa khẩu 
Chiềng Khương thuộc 
huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 
La. Đây là hoạt động đã 
được chính quyền địa 
phương và lực lượng biên 
phòng của 2 nước Việt Nam 
- Lào ký cam kết và triển 
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khai thực hiện nhiều năm 
nay. Do nằm ở khu vực biên 
giới, xa trung tâm huyện lỵ, 
nên các cơ sở chăm sóc y tế 
cho người dân ở cụm Bản 
Đán vẫn chưa được đảm 
bảo. Chính vì vậy, việc 
thăm khám thường xuyên 
của lực lượng quân y bộ đội 
biên phòng Việt Nam đã 
giúp người dân ở đây sớm 
phát hiện bệnh tật để kịp 
thời đến các cơ sở y tế 
tuyến trên để điều trị. 

Ông Khăm Vay Phết 
Mạ Ni, cụm Bản Đán, 
huyện Mường Ét, tỉnh Hủa 
Phăn, Lào cho biết: “Tôi 
thấy bộ đội và nhân dân 
Việt Nam sang tạo điều 
kiện và giúp đỡ rất nhiều 
cho nhân dân Lào và người 
dân ở bản chúng tôi như là 
việc khám chữa bệnh rồi 
cấp phát thuốc hay là hướng 
dẫn bà con chăn nuôi sản 
xuất, phát triển kinh tế”. 

Thực hiện chương 
trình hợp tác hữu nghị giữa 
chính quyền và lực lượng 
biên phòng của 2 nước, các 
hoạt động về kinh tế, văn 
hóa, giáo dục, quốc phòng 
an ninh thường xuyên được 
triển khai. Đặc biệt, các cán 
bộ, chiến sỹ Đồn Biên 
phòng cửa khẩu Chiềng 
Khương còn phối hợp trong 
việc chuyển giao các giống 
cây trồng, vật nuôi, mô hình 
sản xuất để giúp nhân dân 
hai bên vùng biên giới có 
cuộc sống ổn định. Đồng 

thời hỗ trợ người dân Lào 
xây dựng một số công trình 
cơ sở hạ tầng như trường 
học, nhà văn hóa. 

Ông Sẻng Thoong 
Vông Phạ Chăn, cụm Bản 
Đán, huyện Mường Ét, tỉnh 
Hủa Phăn, Lào chia sẻ: 
“Quân, nhân dân Việt Nam 
và bộ đội biên phòng đã chủ 
động giúp nhân dân Lào 
trong công tác tuyên truyền, 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân 2 bên đi lại, giao 
lưu, buôn bán. Tình đoàn 
kết hữu nghị Việt Lào đến 
nay vẫn luôn được hai bên 
duy trì rất tốt đẹp”. 

Cùng với việc giúp đỡ 
cho nhân dân vùng tiếp giáp 
biên giới của nước bạn Lào, 
các cán bộ, chiến sỹ Đồn 
Biên phòng cửa khẩu 
Chiềng Khương còn thực 
hiện tốt các hoạt động hỗ 
trợ cho người dân Việt Nam 
tại khu vực mà đồn quản lý. 
Những hoạt động như giúp 
nhân dân làm đường giao 
thông nông thôn, tăng gia 
sản xuất cũng đã làm cho 
tình quân dân ở đây thêm 
gắn bó, keo sơn. 

Ông Tòng Văn Phong, 
Bí thư Đảng ủy xã Chiềng 
Khương, huyện Sông Mã, 
tỉnh Sơn La cho biết: 
“Trong việc xây dựng nông 
thôn mới đã được các chiến 
sỹ Đồn Biên phòng cửa 
khẩu Chiềng Khương phối 
kết hợp và xây dựng nhất là 
trong làm đường giao thông 

được trên 1.000m. Vai trò, 
trách nhiệm của các đồng 
chí biên phòng tăng cường 
cho xã rất quan trọng, đã 
phối hợp với xã xuống các 
bản, nhất là các bản giáp 
biên giới, bản đặc biệt khó 
khăn tuyên truyền Nghị 
định 34 của Chính phủ để 
nhân dân nắm được về công 
tác an ninh biên giới”. 

Là địa bàn giáp ranh, 
huyện Sông Mã và huyện 
Mường Ét có cùng cửa khẩu 
Chiềng Khương - Bản Đán 
nên hoạt động thông 
thương, trao đổi hàng hóa 
giữa nhân dân hai nước diễn 
ra thường xuyên. Chính vì 
vậy, Đồn Biên phòng cửa 
khẩu Chiềng Khương luôn 
tăng cường công tác tuần 
tra, kiểm soát, đảm bảo an 
ninh, trật tự vùng biên giới. 
Tuy nhiên, các cán bộ, 
chiến sỹ ở đây vẫn luôn hết 
sức tạo điều kiện cho nhân 
dân hai bên biên giới qua lại 
thăm thân, buôn bán, trao 
đổi hàng hóa trong khuôn 
khổ của luật pháp hai nước. 
Ngoài ra, với nhiệm vụ 
quản lý hơn 25km đường 
biên và 14 cột mốc quốc 
giới tuyến biên giới Việt - 
Lào, Đồn Biên phòng cửa 
khẩu Chiềng Khương đã 
tăng cường phối hợp với lực 
lượng biên phòng nước bạn 
Lào để tuần tra, kiểm soát 
để giữ vững an ninh, trật tự 
trên địa bàn. 
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Thiếu tá Đỗ Minh 
Thái, Phó Đồn trưởng Đồn 
biên phòng cửa khẩu 
Chiềng Khương, tỉnh Sơn 
La chia sẻ: “Đồn biên 
phòng cửa khẩu Chiềng 
Khương đã tham gia, tham 
mưu cho cấp ủy chính 
quyền địa phương bên phía 
Lào triển khai nhiều mô 
hình phát triển kinh tế và 
xây dựng văn hóa ở địa 

phương bạn. Qua một số 
hoạt động đó đã mang lại 
hiệu quả thiết thực, góp 
phần tăng cường, thúc đẩy 
mối quan hệ hữu nghị, đoàn 
kết Việt Nam - Lào”. 

Cùng với tinh thần 
đoàn kết, cùng nhau vượt 
qua mọi khó khăn của nhân 
dân hai nước từ bao đời 
nay, những nghĩa cử cao 
đẹp của các chiến sỹ biên 

phòng cũng như nhân dân, 
đồng bào các dân tộc 2 bên 
sẽ đã góp phần xây đắp mối 
tình hữu nghị Việt - Lào 
ngày càng bền vững, thủy 
chung, son sắt. 

 

Hà Nam 
(sonla.gov.vn 

 Ngày 14/7/2016) 
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TỈNH ỦY SƠN LA LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TÔN TẠO, 
 TĂNG D�Y MỐC GIỚI QUỐC GIA VIỆT NAM - L�O 

 

Sơn La là tỉnh miền núi cao, có 250km đường biên giới giáp hai tỉnh Hủa Phăn và 
Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm 
quan trọng về chủ quyền biên giới quốc gia trong quan hệ quốc tế, Tỉnh ủy đã thường xuyên 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào 
hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện; trong đó tập trung lãnh đạo triển khai 
thực hiện chủ trương tôn tạo, tăng dầy mốc giới quốc gia Việt Nam - Lào trên địa bàn Sơn 
La (giai đoạn 2008 - 2012).  

Quán triệt sâu sắc chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào về tôn tạo, tăng 
dày mốc giới quốc gia Việt Nam - Lào và Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 30/10/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Sơn La đã lãnh đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân 
dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành Quy 
chế biên giới và chủ trương tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc giới quốc gia Việt Nam - Lào 
trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh 
bạn Lào triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

Quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác tôn tạo, tăng dầy hệ thống mốc giới 
quốc gia Việt Nam - Lào, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ nghiêm chỉnh chấp hành đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước và Hiệp định đã được 
Chính phủ hai nước ký kết về xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát 
triển toàn diện. 

Chủ động phối hợp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng tổ chức khảo sát song 
phương, thống nhất vị trí thực địa tại 125 mốc giới quốc gia giữa hai nước trên địa bàn. Tập 
trung chỉ đạo triển khai công tác rà phá bom mìn, bàn giao hướng tuyến, khảo sát, thiết kế, 
tổ chức thi công cắm mốc. Khắc phục khó khăn do địa hình hiểm trở, núi cao, vực sâu, chủ 
động phương án huy động nhân lực, vật lực, phương tiện kỹ thuật, triển khai thi công bảo 
đảm tuyệt đối an toàn, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ. 
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Với quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Sơn La với hai 
tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, công tác tôn tạo, tăng dầy hệ thống mốc giới quốc gia 
Việt Nam - Lào trên địa bàn đã hoàn thành đúng kế hoạch, tuyệt đối an toàn, đảm bảo chặt 
chẽ về pháp lý và thông lệ quốc tế. 

Việc hoàn thành công tác tôn tạo, tăng dầy hệ thống mốc giới quốc gia trên địa bàn là 
điều kiện quan trọng trong công tác quản lý, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội khu vực biên giới giữa Sơn La với Hủa Phăn và Luông Pha Băng; góp phần xây dựng 
tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện, củng cố, vun đắp và tăng 
cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai 
nước Việt - Lào anh em. 

 

Trương Quang Nghĩa 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

(Kỷ yếu công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh 

Sơn La .- Sơn La: Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La, 2013)            
������������������ 

 

        THỰC HIỆN TĂNG D�Y, TÔN TẠO HỆ THỐNG MỐC QUỐC GIỚI VIỆT NAM - L�O, 
                        ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỢP TÁC PHÁT TRIỂN V� CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA TỈNH 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam - người có công 
xây dựng và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đã khẳng định: “Thương nhau 
mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước chúng 
ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, vị lãnh tụ kính 
yêu của nhân dân các bộ tộc Lào cũng từng ca ngợi: “Quan hệ hữu nghị anh em giữa 
nhân dân Lào và Việt Nam thật là vĩ đại, không thể có bài hát, bài thơ nào ca ngợi hết 
được. Tình đoàn kết Lào - Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp 
hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”. 

Tư tưởng lớn của hai nhà lãnh đạo là sự kết tinh của mối quan hệ đoàn kết đặc 
biệt giữa hai nước xuyên suốt từ lịch sử cho đến hiện tại và tương lai. Cùng tựa lưng 
vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có chung nhiều 
nét tương đồng về lịch sử và văn hóa. Cách đây hàng trăm năm, trong thời kỳ phong 
kiến, hai nước đã hình thành mối quan hệ láng giềng thân thiện, hữu hảo, bang giao 
về kinh tế và hỗ trợ nhau chống ngoại xâm. Mối quan hệ này càng keo sơn gắn bó 
hơn kể từ năm 1930 - khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Trải qua hai cuộc 
kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù chung và thời kỳ hòa bình xây dựng, bảo vệ đất nước, 
mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Lào càng được tôi luyện, thử thách và trở thành 
mối quan hệ đặc biệt, thủy chung hiếm có trong quan hệ quốc tế, là tài sản quý báu 
của cả hai dân tộc. 

Gắn chặt mối quan hệ đặc biệt, trong sáng, mật thiết và toàn diện đó, quá trình 
hình thành và hoạch định đường biên giới Việt Nam - Lào là minh chứng sống động 
nhất và là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị đoàn kết, hòa bình, hợp tác giữa hai 
nước, thể hiện tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. 
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Sau khi hai nước giành được độc lập và thống nhất đất nước, với quan điểm nhất 
quán của Đảng ta là coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc phát triển quan hệ với 
bạn, đồng thời sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố và tăng cường mối tình 
đoàn kết đặc biệt ấy, phía Việt Nam đã chủ động cùng với Lào tiến hành đàm phán để 
giải quyết các vấn đề về biên giới. 

Ngày 10/2/1976, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đàm phán và đi đến thống nhất 
đường biên giới giữa Việt Nam và Lào là đường biên giới được thể hiện trên bản đồ 
của Sở Địa dư Đông Dương xuất bản năm 1945 (tỷ lệ 1/100.000 làm căn cứ chính để 
giải quyết các vấn đề tồn tại về biên giới). Trên cơ sở những nguyên tắc mà hai Đảng, 
hai Nhà nước đã thỏa thuận, từ tháng 3 đến tháng 12/1976, hai bên đã thành lập Đoàn 
đàm phán cấp Trung ương và tiến hành bốn đợt đàm phán để hoạch định đường biên 
giới Việt Nam - Lào. Ngày 18/7/1977, tại Thủ đô Viêng Chăn, Hiệp ước hoạch định 
biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào đã được ký kết. Trên cơ sở đó, hai bên đã khẩn trương tiến 
hành phân giới, cắm mốc và đến năm 1987, giữa hai nước đã cơ bản hình thành một 
đường biên giới chính thức trên thực địa, với 199 mốc quốc giới trên tổng số 2.067km. 

Từ đó đến nay, đường biên giới Việt Nam - Lào đã được phân giới và cắm mốc 
trên toàn tuyến. Hai bên đã tiến hành quản lý, bảo vệ biên giới theo Hiệp ước hoạch 
định biên giới (1977) và Hiệp định về Quy chế biên giới (1990). Nhân dân hai bên đã 
đoàn kết, gắn bó tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. 

Tuy nhiên, hơn 30 năm qua, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt nên hầu hết 
các mốc quốc giới đều đã xuống cấp, hư hỏng; khoảng cách giữa các mốc quốc giới 
quá thưa (trung bình trên 10km một cột mốc), không thống nhất với hệ thống mốc 
quốc giới giữa nước ta với Trung Quốc và Campuchia. 

Trước yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển và tình hình hiện nay trên tuyến biên giới, 
Đảng và Chính phủ hai nước quyết định tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, 
làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ đường biên giới hiệu quả, phù hợp với mối quan 
hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Về phía Việt Nam, ngày 
30/1/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 137/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế 
hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt 
Nam - Lào. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, số lượng mốc tăng dày, tôn tạo là 792 
vị trí mốc (trong đó tôn tạo mốc hiện có 199 mốc, tăng dày ở những vị trí cần thiết 593 
mốc). Tiến trình thực hiện được chia làm 3 giai đoạn: Năm 2008 hoàn thành công tác 
chuẩn bị, tập trung tiến hành cắm mốc tại các cửa khẩu; từ năm 2009 đến 2012, tiến 
hành thi công cắm mốc trên toàn tuyến; từ năm 2013 đến năm 2014, hoàn tất hồ sơ 
pháp lý, bản đồ và tổng nghiệm thu song phương hệ thống mốc quốc giới Việt Nam -
Lào. Đối với tuyến biên giới Sơn La - Hủa Phăn và Sơn La - Luông Pha Bang có tổng 
số là 125 mốc và 09 cọc dấu cần tăng dày và tôn tạo, đến nay đã hoàn thành theo 
đúng kế hoạch đề ra. 

Có thể khẳng định, đây là nhiệm vụ cấp thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là 
sự thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, 
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nhân dân tỉnh Sơn La với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang nói riêng trong việc xây 
dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hiện đại, bền vững và thống nhất; 
đường biên giới ấy không chỉ là biểu tượng trường tồn cho mối quan hệ hữu nghị, 
truyền thống, hợp tác và phát triển của hai dân tộc Việt Nam - Lào mà còn đáp ứng 
yêu cầu hợp tác phát triển giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha 
Bang. 

 

Cầm Ngọc Minh 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 

(Kỷ yếu công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh 

Sơn La .- Sơn La: Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La, 2013) 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TĂNG D�Y TÔN TẠO HỆ THỐNG MỐC QUỐC GIỚI  
VIỆT NAM - L�O GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 CỦA TỈNH SƠN LA 

 

Kế hoạch tổng thể 
công tác tăng dày, tôn tạo 
hệ thống mốc quốc giới 
Việt Nam - Lào là một công 
trình hết sức quan trọng, 
mang ý nghĩa tổng hợp, thể 
hiện ý chí, nguyện vọng của 
hai Đảng, hai Nhà nước và 
nhân dân hai nước. Thực 
hiện kế hoạch này, trên 
tuyến biên giới tỉnh Sơn La 
với chiều dài 250km gồm 
125 cột mốc biên giới. Đây 
là công việc nhạy cảm, liên 
quan đến chủ quyền lãnh 
thổ quốc gia, đòi hỏi phải 
đạt được tính đồng thuận 
cao; là công việc khó khăn, 
phức tạp; kết quả của công 
tác này không chỉ đáp ứng 
yêu cầu trước mắt mà đòi 
hỏi phải đáp ứng được lợi 
ích lâu dài của nhân dân hai 
nước. 

Khu vực biên giới địa 
bàn tỉnh Sơn La địa hình 
hiểm trở, cát cứ, dân cư 
thưa thớt, bên cạnh đó kết 

cấu hạ tầng thấp kém, hầu 
hết chưa có đường giao 
thông đi đến các vị trí cắm 
mốc, thời tiết khắc nghiệt 
diễn biến thất thường, dọc 
tuyến biên giới có bom mìn, 
vật liệu nổ do chiến tranh để 
lại nên công tác cắm mốc 
gặp nhiều khó khăn luôn 
tiềm ẩn yếu tố phát sinh bất 
thường, khó lường đòi hỏi 
sức mạnh tổng hợp của các 
lực lượng tham gia cũng 
như sự ủng hộ, giúp đỡ của 
nhân dân, nhất là nhân dân 
khu vực biên giới. 

Hoàn thành công tác 
tăng dày và tôn tạo hệ thống 
mốc quốc giới Việt Nam - 
Lào trên địa bàn tỉnh Sơn 
La đã thực sự góp phần tăng 
cường tình đoàn kết hữu 
nghị đặc biệt Việt Nam - 
Lào, Sơn La và các tỉnh Bắc 
Lào, tạo tiền đề mới để xây 
dựng tuyến biên giới Việt 
Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, 
ổn định và phát triển toàn diện. 

Thực hiện Quyết định số 
137/QĐ-TTg ngày 30/01/2008 
của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt kế hoạch tổng 
thể thực hiện công tác tăng dày 
và tôn tạo hệ thống mốc quốc 
giới Việt Nam - Lào; căn cứ 
một số văn bản chỉ đạo hướng 
dẫn của Bộ Ngoại giao, Ủy 
ban Biên giới quốc gia Bộ 
Ngoại giao và các bộ, ngành 
có liên quan, Sở Ngoại vụ là 
cơ quan thường trực của Ban 
chỉ đạo tỉnh đã chủ động 
phối hợp với các ngành, 
đơn vị liên quan tham mưu 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 
triển khai thực hiện từ công 
tác chuẩn bị, đến công tác 
khảo sát và thi công xây 
dựng mốc tại thực địa. Mặc 
dù địa hình khu vực biên 
giới tiếp giáp giữa tỉnh Sơn 
La và hai tỉnh Hủa Phăn và 
Luông Pha Bang rất khó 
khăn hiểm trở, thời tiết khắc 
nghiệt, xa dân cư nhưng 
dưới sự lãnh đạo của Tỉnh 
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ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, 
sự chỉ đạo sâu sát của Ban 
chỉ đạo cắm mốc tỉnh Sơn 
La, sự phối hợp chặt chẽ, 
linh hoạt và tạo mọi điều 
kiện hết sức thuận lợi của 
các sở, ban, ngành liên quan 
nên các lực lượng cắm mốc 
của hai bên đã nỗ lực khắc 
phục, vượt qua mọi khó 
khăn, gian khổ thực hiện 
thắng lợi kế hoạch tăng dày, 
tôn tạo hệ thống mốc quốc 
giới. 

Thực hiện sự chỉ đạo 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Sở Ngoại vụ đã phối hợp 
tham mưu giúp Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quyết định 
số 1609/QĐ-UBND ngày 
26/6/2008 về việc thành lập 
Ban chỉ đạo cắm mốc biên 
giới tỉnh Sơn La và Quyết 
định số 1891/QĐ-UBND 
ngày 11/8/2008 về việc thành 
lập nhóm giúp việc Ban chỉ 
đạo cắm mốc biên giới tỉnh; 
theo đó Ban chỉ đạo cắm mốc 
biên giới tỉnh đã ban hành 
Quy chế làm việc, tham mưu 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cử 
thành phần tham gia đội cắm 
mốc (Ủy ban liên hợp cắm 
mốc biên giới Việt Nam - 
Lào đã ban hành Quyết định 
số 2007/QĐ-UBLH ngày 
06/8/2008 V/v thành lập Đội 
cắm số 1 và Quyết định  
số 1198/QĐ-UBLH ngày 
04/5/2011 V/v thành lập Đội 
cắm mốc số 2 của tỉnh Sơn 
La). Trong quá trình thực 
hiện, Ban chỉ đạo đã kịp thời 
tham mưu giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh bổ sung, kiện toàn tổ 
chức bộ máy Ban chỉ đạo, 
nhóm giúp việc và đội cắm 
mốc nhằm đáp ứng yêu cầu 
công việc giao. 

Để chuẩn bị cho công 
tác cắm mốc tại thực địa Sở 
Ngoại vụ đã tham mưu với 
Ban chỉ đạo cử trên 40 lượt 
cán bộ, chiến sỹ tham gia 
các khóa đào tạo, tập huấn 
do Trung ương tổ chức (đào 
tạo phiên dịch tiếng Lào, 
tập huấn kỹ thuật xây dựng 
mốc, quản lý tài chính...); 
đã tổ chức hội nghị cấp tỉnh, 
hội nghị cấp huyện với trên 
200 lượt người tham gia 
nhằm tuyên truyền sâu rộng 
về công tác cắm mốc, tạo sự 
đồng thuận, thống nhất cao 
và tích cực ủng hộ của các 
cấp, các ngành cũng như 
mọi tầng lớp nhân dân, đặc 
biệt là chính quyền xã, bản 
và nhân dân khu vực biên 
giới đối với công tác cắm 
mốc; bên cạnh đó Ban chỉ 
đạo cũng đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại 
chúng và bằng nhiều hình 
thức tuyên truyền khác nhau 
vừa phong phú và đa dạng 
về công tác quan trọng này 
trong từng thời gian cụ thể. 

Nhằm đáp ứng đẩy 
nhanh tiến độ, đảm bảo chất 
lượng công trình đồng thời 
đảm bảo tuân thủ quy định 
về quản lý đầu tư xây dựng, 
Sở còn tham mưu giúp Ban 
chỉ đạo ban hành Quyết 
định số 30/BCĐ ngày 
05/4/2011 về quy trình lập, 

thẩm định, phê duyệt và tổ 
chức thi công cắm mốc 
quốc giới Việt Nam - Lào 
trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Trong quá trình tổ chức 
thực hiện, Ban chỉ đạo cắm 
mốc biên giới tỉnh Sơn La 
đã phối hợp chặt chẽ với 
Ban chỉ đạo cắm mốc biên 
giới các tỉnh: Luông Pha 
Bang và Hủa Phăn (Lào); 
chỉ đạo các đội cắm mốc 
của tỉnh Sơn La phối hợp 
chặt chẽ với các đội cắm 
mốc của các tỉnh bạn Lào 
liên quan trong quá trình 
triển khai công tác khảo sát 
xác định vị trí cắm mốc và 
thi công xây dựng mốc tại 
thực địa. 

Công tác khảo sát 
song phương xác định vị trí 
cắm mốc đã hoàn thành 
125/125 vị trí cắm mốc và 
14 cọc dấu trên tuyến biên 
giới địa bàn tỉnh Sơn La 
trong đó đoạn biên giới giáp 
với tỉnh Luông Pha Bang 
gồm 13 mốc, gồm các mốc 
có số hiệu từ 145 đến mốc 
có số hiệu 157 và 01 cọc 
dấu; đoạn biên giới giáp với 
tỉnh Hủa Phăn 112 mốc, 
gồm các mốc có số hiệu từ 
158 - 269 và 12 cọc dấu. 

Đến nay toàn bộ công 
trình đã thi công xây dựng 
hoàn thành 125 mốc và 14 
cọc dấu trên toàn tuyến biên 
giới tỉnh Sơn La, đúng với 
tiến độ kế hoạch đề ra. 

Mặc dù gặp nhiều khó 
khăn do công tác cắm mốc 
biên giới là công tác đặc 
thù, kinh nghiệm của các 
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lực lượng tham gia cắm 
mốc không nhiều; hướng 
dẫn của các bộ, ngành còn 
thiếu thống nhất và chưa 
đồng bộ; công tác phối hợp 
với các lực lượng tham gia 
cắm mốc của các tỉnh bạn 
Lào liên quan gặp nhiều 
khó khăn trong điều kiện 
công tác cắm mốc biên giới 
phải đảm bảo sự đồng thuận 
và thống nhất cao giữa hai 
bên trong việc khảo sát xác 
định vị trí cắm mốc cũng 
như giám sát thi công xây 
dựng mốc... Nhưng với sự 
quan tâm chỉ đạo sát sao 
của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; 
sự quan tâm chỉ đạo, hướng 
dẫn và tạo điều kiện của Bộ 
Ngoại giao, Ủy ban Biên 
giới quốc gia - Bộ Ngoại 
giao cũng như của các bộ, 
ngành có liên quan; sự phối 
hợp chặt chẽ của các cấp, 
các ngành; sự ủng hộ và 

tham gia tích cực của nhân 
dân nhất là nhân dân khu 
vực biên giới; sự nỗ lực, 
tích cực và tinh thần trách 
nhiệm cao của các lực 
lượng tham gia công tác 
cắm mốc biên giới trên địa 
bàn tỉnh Sơn La đã hoàn 
thành theo kế hoạch và tiến 
độ chung của cả nước, đảm 
bảo an toàn về người và 
phương tiện, đảm bảo an 
ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội, đảm bảo an 
ninh đối ngoại - giữ gìn và 
phát huy được mối quan hệ 
đoàn kết hữu nghị đặc biệt, 
quá trình triển khai luôn 
đảm bảo tính đồng thuận 
không để xẩy ra tình trạng 
mất hòa khí giữa hai bên để 
các thế lực thù địch có thể 
lợi dụng xuyên tạc gây chia 
rẽ mối quan hệ truyền thống 
tốt đẹp giữa Việt Nam - 
Lào. 

Hoàn thành công tác 
tăng dày và tôn tạo hệ thống 
mốc quốc giới Việt Nam - 
Lào trên địa bàn tỉnh Sơn 
La đã thực sự góp phần tăng 
cường tình đoàn kết hữu 
nghị đặc biệt Việt Nam - 
Lào, Sơn La và các tỉnh Bắc 
Lào, tạo tiền đề mới để xây 
dựng tuyến biên giới Việt 
Nam - Lào hòa bình, hữu 
nghị, ổn định và phát triển 
toàn diện. 

          

Cầm Văn Phương 
Giám đốc Sở Ngoại vụ, 

Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban chỉ đạo cắm mốc 

biên giới tỉnh Sơn La 

(Kỷ yếu công tác tăng dày 

và tôn tạo hệ thống mốc 

quốc giới Việt Nam - Lào 

trên địa bàn tỉnh Sơn La.-
Sơn La: Ban chỉ đạo cắm 

mốc biên giới quốc gia Việt 
Nam - Lào tỉnh Sơn La, 

2013)
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NƠI KHỞI NGUỒN Đ�O TẠO CHO LƯU HỌC SINH L�O 
 

Những năm qua, Trường Đại học Tây Bắc đã thực hiện tốt công tác đào tạo cho 

lưu học sinh Lào. Nhiều thế hệ lưu học sinh được đào tạo tại đây đã góp phần bổ sung 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn. 

Nói về công tác này, thầy giáo Vũ Trọng Lưỡng, Trưởng phòng Khoa học công nghệ 
và Hợp tác quốc tế chia sẻ: Từ năm 2008 đến nay, trường đã đào tạo rất nhiều lớp chuyên 
ngành cũng như các lớp bồi dưỡng cho sinh viên và cán bộ 8 tỉnh Bắc Lào. Hiện, trường có 
465 em lưu học sinh Lào đang theo học, trong đó có 383 em học các lớp chuyên ngành và 
82 em học lớp tiếng Việt. Nhà trường không chỉ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em, mà 
còn chọn các thầy, cô giáo có kinh nghiệm, cung cấp đầy đủ tài liệu để dạy tiếng Việt cho 
các em. 

Chúng tôi đến lớp dự bị Tiếng Việt 1 của cô giáo Lê Thị Hà, Tổ Tiếng Việt, Khoa Ngữ 
Văn, cô giáo Hà chia sẻ: Hầu hết các em lưu học sinh gặp rất nhiều trở ngại trong việc phát 
âm, vì bên đất nước bạn có nhiều dân tộc khác nhau. Bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi 
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tiến hành từ dễ đến khó, giảng giải cặn kẽ thông qua các phương pháp giảng dạy mới, để các 
em dễ hiểu và có hứng thú trong học tập. Chúng tôi cũng lồng ghép những hoạt động ngoại 
khóa, dạy các em những bài hát bằng tiếng Việt, tổ chức cho các em giao lưu với các bạn 
học sinh Việt Nam để hiểu rõ hơn phong tục tập quán, quê hương đất nước con người Việt 
Nam, giúp các em cảm thấy gắn bó và tự tin hơn khi học tiếng Việt. 

Em Thíp-đa-văn, học sinh lớp dự bị Tiếng Việt 1, thật thà: Học tiếng Việt thực sự là 
thách thức đối với chúng em, cách phát âm của tiếng Việt khác tiếng Lào nhiều lắm. Các 
thầy, cô và bạn bè người Việt luôn tận tình giúp đỡ, nên chúng em thấy tự tin và học tập tốt 
hơn. 

Được biết, nhà trường cũng như Ban chủ nhiệm khoa đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện 
cho lưu học sinh củng cố, mở rộng vốn kiến thức tiếng Việt, nâng cao kỹ năng thực hành 
tiếng Việt. Trường đã cử một đội thanh niên tình nguyện thực hiện mỗi đội viên kèm một 
lưu học sinh Lào trong quá trình học để các em làm quen với tiếng Việt và phong tục tập 
quán của người Việt; các thầy cô trực tiếp giảng dạy luôn gần gũi với các em để các em có 
thể yên tâm học tập tiếng Việt cũng như các môn chuyên ngành, giúp các em hòa mình vào 
các hoạt động của lớp, khoa. Đặc biệt, năm 2015, sau khi tiếp nhận khóa lưu học sinh Lào 
học tiếng Việt đầu tiên, nhà trường đã tổ chức “Hội thi tiếng Việt và giao lưu văn hóa lưu 
học sinh Lào” và đội sinh viên Lào của trường đoạt giải Nhất. 

Theo giới thiệu của thầy Vũ Trọng Lưỡng, chúng tôi gặp em Phan-thíp Kẹo-mạ-ni-
non, sinh viên năm cuối lớp K54, ngành Quản trị kinh doanh (khoa Kinh tế), tấm gương tiêu 
biểu của lưu học sinh Lào, em bày tỏ: Từ năm đầu tiên theo học tại trường, em gặp rất nhiều 
khó khăn về ngôn ngữ. Ngay cả khi đã hoàn thành khóa học tiếng Việt, chuyển qua học 
chuyên môn, việc tiếp thu những thuật ngữ chuyên ngành cũng rất khó. Được sự giúp đỡ tận 
tình của các giáo viên, các bạn sinh viên Việt Nam, em đã học tốt lên rất nhiều. Để khắc 
phục hạn chế về ngôn ngữ, cùng với việc học ở lớp, em chịu khó đọc sách báo, xem thời sự 
trên các phương tiện thông tin đại chúng để củng cố vốn kiến thức tiếng Việt. Sau này khi ra 
trường, em sẽ về đất nước mình để đem những kiến thức đã được học tập tại Việt Nam vào 
thực tiễn công việc. 

Được biết, nhà trường đã dành một khu ký túc xá riêng cho lưu học sinh Lào. Các em 
được miễn hoàn toàn các chi phí về chỗ ở tại khu nội trú của trường, làm thẻ sinh viên, thẻ 
thư viện, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ; được hưởng học bổng khuyến khích nếu 
đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt, được tạo điều kiện học tập và tham gia các hoạt động; 
miễn kinh phí học lại và thi lại 1 lần đối với mỗi học phần trong quá trình học tập. Ngoài ra,  
mỗi em còn được sử dụng miễn phí 15kW điện và 4m³ nước/tháng; tạo nhiều điều kiện 
thuận lợi để các em được tham gia vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, 
hiến máu nhân đạo của trường... Vào những ngày lễ, tết của hai nước, ngoài việc tạo điều 
kiện để các em được về nhà đón tết truyền thống và thăm gia đình, trường còn tổ chức cho 
các em vui xuân, đón tết cổ truyền dân tộc Việt Nam... 

Từ những việc làm trên đã giúp các lưu học sinh Lào yên tâm học tập và gắn bó với 
trường, với lớp, góp phần thắt chặt và củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt tỉnh Sơn La 
với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, giữa hai nước ngày càng vững bền. 

 

                                                                                                    Thủy Ngân 
                                                                               (baosonla.org.vn - Ngày 17/11/2016) 
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NƠI KHẮC GHI TÌNH HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - L�O 
 

Những ngày này, Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, 

xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đang được khẩn trương hoàn thành các hạng mục 

còn lại để khánh thành đúng dịp Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng 

biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017 và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - 

Lào” dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7 sắp tới. 

Những năm tháng lịch sử hào hùng khắc sâu tình hữu nghị 
Cách đây 70 năm, ngày 14/6/1948, Bộ Tổng chỉ huy, Bộ chỉ huy Liên khu 10 ra chỉ thị 

thành lập Ban xung phong Lào - Bắc gồm 14 người, do đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản 
được cử làm Trưởng ban. Sau đó, Ban xung phong Lào - Bắc hành quân qua một số địa 
phương của Việt Nam như Mộc Hạ, Mộc Châu, Mai Sơn, Sông Mã và dừng chân tại bản 
Phiêng Sa, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (nay là bản Lao Khô, xã Phiêng 
Khoài, huyện Yên Châu) để tổ chức huấn luyện quân sự và nắm bắt tình hình trước khi trở 
về xây dựng căn cứ địa cách mạng tại huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn và các tỉnh phía Bắc 
của nước Lào. Tại đây, nhân dân bản Phiêng Sa và gia đình ông Tráng Lao Khô đã tạo mọi 
điều kiện giúp đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Ban xung phong Lào - Bắc hoạt động an 
toàn, bí mật. Từ căn cứ địa ở Phiêng Sa, Ban xung phong Lào - Bắc đã tiến sang đất Lào, 
xây dựng căn cứ cách mạng tại các tỉnh phía Bắc Lào, góp phần xây dựng lực lượng cách 
mạng Lào phát triển, hình thành lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân Lào. Trong hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng vũ trang của hai nước Việt 
Nam - Lào đã hợp tác chặt chẽ, đánh đuổi kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc cho mỗi 
nước. 

Nơi ghi dấu tình hữu nghị đặc biệt 
Năm 2012, Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng 

Khoài được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Đây là di sản 
Quốc gia có giá trị lịch sử, gắn kết chặt chẽ với các giá trị văn hóa và truyền thống đoàn kết 
đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Ngày 24/4/2012, Quốc hội hai nước Việt Nam - 
Lào đã tổ chức Lễ động thổ trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử này trên diện tích 49,26ha, 
gồm: Các khu di tích gốc, Đài biểu tượng hữu nghị Việt Nam - Lào và các công trình phụ 
trợ. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 53,7 tỷ đồng; nhà 
thầu liên danh Mỹ thuật Việt Nam - Mỹ thuật Trung ương được lựa chọn. 

Công trình gồm các hạng mục chính: Khu vực I (di tích gốc) là khu nền nhà cũ của 
ông Tráng Lao Khô và các lán trại của Ban xung phong Lào - Bắc thời kỳ 1948 - 1951. Tại 
đây, được đặt bia lưu niệm bằng đá xanh Thanh Hóa, với nhiều họa tiết hoa văn đặc trưng 
của các dân tộc Tây Bắc. Nội dung bia ghi lại công lao của gia đình ông Tráng Lao Khô và 
nhân dân bản Phiêng Sa đối với Ban xung phong Lào - Bắc. Khuôn viên, sân vườn được rào 
bằng cây trúc để bảo vệ, ngoài ra còn trồng các loại cây bản địa như mơ, mận, đào, sơn tra... 
Khu vực II là thung lũng được bao quanh bởi rừng cây nguyên sinh và dòng suối Mơ Tươi 
chảy 4 mùa. Nơi đây được tôn tạo thành khu giáo dục truyền thống, gồm: Đài biểu tượng 
hữu nghị Việt Nam - Lào cao 18 mét (bằng đá xanh Thanh Hóa); lõi bằng bê tông cốt thép, 
hình cánh hoa sen và hoa chăm pa - thể hiện nét văn hóa đặc trưng của hai nước Việt Nam - 
Lào. Sân đài biểu tượng rộng 205m², ôm sát xung quanh đài biểu tượng. Từ sân lễ hội lên 
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đài biểu tượng gồm 51 bậc đá, chia làm ba chặng. Thành bậc lên và lan can xung quanh 
được đục bằng đá xanh Thanh Hóa với các họa tiết hoa văn Tây Bắc. Cũng tại khu vực II 
còn có sân lễ hội và nhà trưng bày. Sân lễ hội rộng 1.296m² lát bằng đá xanh Thanh Hóa và 
các ô cỏ. Riêng nhà trưng bày được quy hoạch đối xứng theo hướng Bắc - Nam của sân lễ 
hội, rộng 262,8m², gồm 5 gian, bằng bê tông cốt thép và gạch bloc, sơn giả gỗ, mái ngói. 
Trong nhà trưng bày có nơi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Đồng thời, có các hình ảnh, tư liệu, hiện vật quan trọng về tình hữu 
nghị Việt Nam - Lào. Phần trưng bày theo hai chủ đề chính, đó là: Quá trình hình thành, 
hoạt động của Ban xung phong Lào - Bắc, những đóng góp quan trọng của nhân dân bản 
Phiêng Sa và ông Tráng Lao Khô; tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam - 
Lào. 

Tính đến ngày 6/2/2017, Dự án Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào đã hoàn 
thành các hạng mục: Đài biểu tượng hữu nghị Việt Nam - Lào; nhà trưng bày; nhà đón tiếp, 
bảo vệ; sân vườn khu giáo dục truyền thống, cây xanh; nền nhà cũ của ông Tráng Lao Khô; 
đường bê tông, cầu qua suối; công trình phụ trợ; san nền cải tạo mặt bằng. Phần trưng bày di 
tích hoàn thành hiệu đính chữ Lào trước khi in pano, poster ảnh, etiket; hệ thống khung 
xương của đai, bục, vách, bục bệ, hệ thống điện trưng bày, tủ trưng bày, đồ thờ, các pano... 
Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một 
thành viên Môi trường đô thị Sơn La thống nhất điều chỉnh, bố trí lại vị trí một số cây xanh 
trồng trong khuôn viên để phù hợp với tổng thể và mỹ quan của khu di tích... Các hạng mục 
còn lại cũng đang được khẩn trương thi công, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra. 

Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào chứa đựng giá trị to lớn về lịch sử, minh 
chứng thêm về truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và cũng là nơi giáo dục truyền 
thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau của hai nước Việt - Lào anh em. 

 

                                                                                                      Hồng Luận 

                                                                                 (baosonla.org.vn - Ngày 15/2/2017)  

 




