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ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Ở LÀO

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
ÔNG NGUYỄN KIM SƠN

Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam 
Hợp tác và Đầu tư tại CHDCND Lào

Giới thiệu về Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại
Lào;

Cơ hội đầu tư và kinh doanh tại Lào;

Thách thức cho các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư tại Lào;

Tiềm năng hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư bền vững ở Lào;

Một số đề xuất và kiến nghị nhằm tăng cường đầu tư bền vững
và có trách nhiệm tại Lào.

GIỚI THIỆU VỀ HỘI
 Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư

tại CHDCND Lào (Viet – Lao BACI) là:
 Tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh 

nghiệp, người sử dụng lao động và doanh nghiệp Việt Nam ở 
Lào;

 Tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp 
nhân và tự chủ về tài chính.

 Được thành lập năm 2010 theo Giấy phép do Bộ
công thương cấp;

 Tôn chỉ: vì sự phát triển của cộng đồng doanh 
nghiệp người Việt Nam tại Lào, tích cực đóng góp 
cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào và cho tình 
hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện 
Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

 Tổng số hội viên: 120

 Mục đích hoạt động:
 Tuyên truyền, vận động các hội viên chấp hành luật pháp của CHDCND Lào, thực hiện đường lối, chủ trương, 

chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước Lào và Việt Nam; 

 Tăng cường gắn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên; 

 Làm cầu nối, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam tại Lào trong quan hệ với các cơ quan, tổ 
chức của Lào và Việt Nam

 Chức năng: 
 Đại diện thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao 

động Việt Nam Tại CHDCND Lào. Quan hệ với nhà nước Lào, Việt nam và Các nước trong khu vực & trên toàn thế 
giới;

 Thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc 
tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác 
của các doanh nghiệp ở Việt Nam ở Lào.

BACI-Cầu nối doanh nhân Việt. "DOANH NHÂN VIỆT NAM SỨC MẠNH VIỆT NAM"
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VĂN PHÒNG HỘI
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Tập hợp, nghiên cứu ý kiến của các doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho Nhà nước các vấn 
đề về pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh;

Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, tham dự 
các hội nghị, các đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại phù hợp với qui định của Nhà nước;

Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan Nhà 
nước, với đại diện người lao động và với các tổ chức hữu quan khác ở trong và ngoài nước để trao đổi thông tin và ý 

kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh;

Tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người sử dụng 
lao động trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế;

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã 
hội, đạo đức và văn hóa kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động thuận hòa, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động xã hội 

khác phù hợp với mục tiêu của Hội;
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
Tập hợp và liên kết với các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, hợp tác với các Phòng thương mại và công nghiệp, các 

tổ chức hữu quan khác ở Lào & nước ngoài, tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế phù hợp với mục đích của Hội 
và giúp đỡ các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các tổ chức đó;

Tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá, nâng cao uy tín DN, doanh nhân, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam; thúc 
đẩy các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh; hỗ trợ DN phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài 

nước thông qua các biện pháp: chắp mối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho DN, tổ 
chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, quảng cáo và hoạt động xúc tiến khác;

Tổ chức đào tạo bằng những hình thức thích hợp để phát triển nguồn nhân lực cho các doanh
nghiệp, giúp các doanh nhân nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và kinh doanh;

Giúp đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và Lào

Giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương 
lượng, hoà giải hoặc trọng tài; phân bổ tổn thất chung khi có yêu cầu;

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ, 
ĐỐI NỘI, ĐỐI NGỌAI VÀ CÔNG 

TÁC XÃ HỘI CỦA HỘI

www.lanexang.net

II

I

1. CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ CỦA HỘI

• Họp tổng kết định kỳ tại văn phòng chính thức của Hội (13/01/2017)

• Họp ban chấp hành cùng với Tân Đại sức đặc mệnh toàn quyền nước

CHXHCN Việt Nam tại Lào. (20/02/2017)

www.lanexang.net

II

I

1. CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ CỦA HỘI

• Tổ chức chương trình kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2017

www.lanexang.net

II

I

1. CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ CỦA HỘI

www.lanexang.net

II

I

2. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

• Nhiệt tình tham gia và tài trợ Tết cộng đồng & Tết đối ngoại với số

tiền 25,5 triệu KIP. (Ngày 21/01/2017)

• Tham gia làm việc với trung tâm nghiên cứu của Ngân hàng Đầu tư

và Phát triển Việt Nam (BIDV). (28/03/2017)
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www.lanexang.net

II

I

2. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

• Tham gia đón tiếp và gặp mặt Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc. (27/04/2017)

www.lanexang.net

II

I

3. CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

• Tham gia tài trợ và tăng quà từ thiện tại chùa Phật tích. 

(11/02/2017)

Rằm Tháng

Giêng 2017

Số tiền 20 

triệu kíp

www.lanexang.net

II

I

3. CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

• Tham gia chương trình “Tiếng hát Asean 2017”.

(Ngày 14/03/2017)

Số tiền 32 

triệu kíp

www.lanexang.net

II

I

3. CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

• Tham gia lễ dâng hương kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ

Chí Minh và tặng quà từ thiện cho bà con có hoàn cảnh khó khăn 

tại tỉnh Khammuon.( Ngày 14/05/2017)

Số tiền 07 

triệu kíp

www.lanexang.net

II

I

3. CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Ủng hộ chi phí dựng vở kịch “Đồng chí Việt” - Vở kịch có nội dung tái 

hiện lại bức tranh các anh bộ đội Việt-Lào sát cánh chiến đấu trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến thắng và xây dựng đất nước Lào 

tươi đẹp. (14/07/2017)

Số tiền

106 triệu

kíp

CƠ HỘI ĐẦU TƯ Ở LÀO

Thị trường

Môi truờng, chính sách ưu đãi đầu tư

Thuận tiện về điều kiện địa lý

Gần gũi về chế độ chính trị và môi trường kinh
doanh
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THỊ TRƯỜNG

Nền kinh tế đang phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng đầu khu vực (7-8%/năm) 
và sẽ còn phát triển hơn trong những năm tới;

 Thị trường không lớn nhưng ít cạnh tranh, chưa bão hòa, còn nhiều khỏang trống;

 Sức hút trước đây chủ yếu là các ngành khai khoáng, năng luợng; nay đang mở rộng sang 
phát triển các ngành sản xuất, tài chính, dịch vụ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, MÔI 
TRƯỜNG KINH DOANH

- Chính phủ Lào có nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài, được quy định tại Luật Xúc 
tiến đầu tư số 02/Quốc hội Lào đưa ra ngày 8/7/2009 và Nghị quyết thực thi Luật xúc tiến đầu tư 
số 119/Thủ tướng ngày 20/4/2011

- Với quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nuớc và luồng vốn lớn, Việt Nam là nước nhận mức ưu đãi 
đầu tư cao nhất tại Lào

- Chính phủ hai nước có những chính sách thúc đẩy hợp tác đầu tư tạo ra làn sóng đầu tư của 
doanh nghiệp Việt Nam vào Lào trong thời gian tới, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn 
diện Việt Nam - Lào

- Nền kinh tế Lào tương đối ổn định, ít những biến động lớn. Tỷ lệ lạm phát thấp (<2%/năm)

- Cơ chế thủ tục tương đối thông thoáng, đơn giản, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư

- Nhiều dự án đầu tư thành công của Việt Nam tại Lào, trong đó có nhiều DN lớn, uy tín; hình thành 
một cộng đồng DN hỗ trợ nhau trong kinh doanh. Những kinh nghiệm kinh doanh tại thị trường 
lớn, cạnh tranh hơn trong nước đã giúp không ít DN Việt Nam trụ vững tại nước bạn Lào

- Ngoài ra, Lào có quỹ đất lớn, giàu tài nguyên, với 70% trong số 237.955 km2 diện
tích là rừng núi. Đây là cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp VN trong lĩnh vực nông
nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm xuất khẩu.

- Chế độ chính trị hai nước tương tự nhau, có nhiều điểm tương đồng. Môi trường kinh
doanh và thị trường cũng có một số điểm gần gũi.

LỢI THẾ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ TƯƠNG 
ĐỒNG THỂ CHẾ, KINH TẾ, XÃ HỘI

THÁCH THỨC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM TẠI LÀO

 Hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư của Lào
đang trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện nên có nhiều thay đổi, 
chưa thống nhất và khó tiếp cận.

 Dân số ít và trình độ, tác phong lao động còn hạn chế trong khi
hạn mức cho phép sử dụng lao động nước ngoài thấp

 Điều kiện cơ sở vật chất như điện, đường, trường trạm chưa phát
triển tốt, 

 Thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu hai nước còn phức tạp, vẫn 
còn cơ chế kiểm định tại cửa khẩu dẫn đến tồn đọng hàng hóa; 
giao thông vận tải hai nước chưa đáp ứng được nhu cầu vận 
chuyển

ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BỀN
VỮNG TẠI LÀO

 Yêu cầu của Chính phủ về các điều kiện kinh doanh ngày càng cao, thể
hiện trong các thay đổi chính sách mới;

 Yêu cầu của khách hàng thông qua các chuỗi cung ứng hàng hóa dịch
vụ như chuỗi cung ứng gỗ trong xuất khẩu,…

 Sự giám sát của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong các hoạt động
đầu tư và kinh doanh;

 Rủi ro môi trường – xã hội liên quan đến đầu tư và kinh doanh tại Lào
cao;

NHẬN XÉT VỀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI LÀO

- Với những thuận lơi và thách thức đã nêu, nhìn chung, Lào là một thị trường 
tiềm năng với nhiều cơ hôi và chính sách ưu đãi thuận lơi cho DN Việt Nam phát 
triển đầu tư

- Tuy nhiên, để hoạt động đầu tư tại Lào thực sự có hiệu quả và ngày một hoàn 
thiện hơn, cần chú ý một số kiến nghị và phương hướng sau đây
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ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
 Tăng cường hợp tác và kết nối nhằm chia sẻ thông tin và sáng kiến, giải pháp;

 Xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về chính sách và pháp luật
cho các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào;

 Tăng cường tổ chức các buổi đối thoại và gặp gỡ với các bên có liên quan
nhằm thúc đẩy tính minh bạch của môi trường đầu tư;

 Chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật kiến thức về quản trị doanh nghiệp và quản
trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro môi trường – xã hội liên quan đến đầu tư;

 Xây dựng các tiêu chí quản trị môi trường – xã hội hay vinh danh những
doanh nghiệp hội viên thực hành tốt các vấn đề môi trường và xã hội;


