ັ້ ນໜ່ ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັມແຂງ,
ັ້
ມອບໃບຢັ ງຢື
ໜັກແໜັ້ນ ປະຈຳປີ
ັ 03 ໜ່ ວຍພັກ ແລະ ໃບຍັ້ອງຍ-ຊົມເຊີຍຫົກກົມກອງ
2020ໃຫັ້ກບ

ີ ທ
ິ ມ
ີ ອບ
ໃນວັນທີ 26 ສິງຫຳ 2021 ຜ່ຳນມຳ ທະນຳຄຳນແຫ່ ງ ສປປ ລຳວ (ທຫລ) ໄດັ້ມພ

ັ້ ຢ່ ສຳນັກງຳນ ທຫລ,
ັ້ ນໜ່ ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັມແຂງ,
ັ້
ໃບຢັງຢື
ໜັກແໜັ້ນ ປະຈຳປີ 2020 ຂນ

ັ້ ວມຂອງສະຫຳຍ ພຸ ດທະໄຊ ສີວໄິ ລ ກຳມະກຳນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍກຳນໃຫັ້ກຽດເຂົຳຮ່
ັ້ ່ ມີຫວ
ັ້ ່ ຳກຳນ ທຫລ ພັ້ອມນີກ
ົ ໜັ້ຳກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ສະມຳຊິກ
ປະຈຳພັກ ທຫລ, ຮອງຜວ
ັ້ ວມ.
ພັກ ທຫລ ເຂົຳຮ່

ັ້ ນໜ່ ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັມແຂງ,
ັ້
ີ ອບໃບຢັງຢື
ພິທມ
ໜັກແໜັ້ນ ປະຈຳປີ 2020 ໃຫັ້ແກ່ 03
ັ້ ຄອງທະນຳຄຳນທຸລະກິດ, ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ໜ່ ວຍພັກ ລວມມີ ສຳນັກງຳນປົກປັ້ອງເງ ິນຝຳກ, ກົມຄຸ ມ
ລະບົບຊຳລະສະສຳງ ແລະ ມອບໃບຍັ້ອງຍ-ຊົມເຊີຍກົມກອງລວມໜ່ ໃນເທື່ອນີ,ັ້ ລວມມີ 06 ກົມ

ັ້ ຄອງທະນຳຄຳນທຸລະກິດ, ກົມຄຸ ມ
ັ້ ຄອງລະບົບຊຳລະ
ກອງຄື: ສຳນັກງຳນປົກປັ້ອງເງ ິນຝຳກ, ກົມຄຸ ມ

ັ້ ັ້ ແລະ ຮັບຝຳກໜີ ັ້
ັ້ ຄອງສະຖຳບັນກຳນເງ ິນ, ກົມນິຕກ
ິ ຳ ແລະ ສນບລິກຳນເກັບຊືໜີ
ສະສຳງ, ກົມຄຸ ມ
ັ ັ້
ເພື່ອເປັນກຳນເຊີດຊຜົນສຳເລັດທີ່ຫົກກົມກອງສຳມຳດຍຳດມຳໄດັ້ນນ

ັ້ ່
ກ່ ຍັ້ອນມີຄວຳມເຊື່ອໜັນຕ

ັ້ ຳ-ນຳພຳຂອງອົງຄະນະພັກທະນຳຄຳນແຫ່ ງ ສປປ ລຳວ ເປັນຢ່ຳງດີ, ມີຄວຳມຮັບຜິດຊອບ
ກຳນຊີນ
ັ ກຳນມອບໝຳຍ ແລະ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກທີ່ເປັນລະບົບ ໂດຍ
ສງຕ່ ໜັ້ຳທີ່ກຳນເມືອງທີ່ໄດັ້ຮບ

ັ້ ເພື່ອມຳຜັນ
ັ ຕຳມຫຼກ
ັ ກຳນລວມສນຂອງປະຊຳທິປະໄຕ ເປັນບັນຫຳສຳຄັນຕົນຕ
ຖືເອົຳກຳນປະຕິບດ

ັ້ ່ ວຽກງຳນຕົວຈິງ ແລະ ສຳມຳດບັນລຸ ຕຳມແຜນທີ່ວຳງໄວັ້ ພັ້ອມນັນ,
ັ້ ບັນດຳສະມຳຊິກ
ຂະຫຍຳຍເຂົຳສ
ັ້
ພັກກ່ ມີຄວຳມເຂັມແຂງທຳງດັ້
ຳນປະລິມຳນ ແລະ ຄຸ ນນະພຳບ.

ັ້ ່ ຳກຳນ ທຫລ ກ່ ໄດັ້ຕ ີ
ສະຫຳຍພຸ ດທະໄຊ ສີວໄິ ລ ກຳມະກຳນປະຈຳພັກ ທຫລ, ຮອງຜວ
ິ ຊີ ັ້
ລຳຄຳສງ ຕ່ ຜົນງຳນທີ່ຍຳດມຳໄດັ້ຂອງ 03 ໜ່ ວຍພັກ ແລະ 06 ກົມກອງ ເຊິ່ງສະຫຳຍໄດັ້ໃຫັ້ທດ
ັ້ ນ
ົ ຍົກສງຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃນກຳນປັບປຸ ງກ່ ສັ້ຳງໜ່ ວຍພັກຕົນ
ນຳບຳງຕອນວ່ ຳ: ເພື່ອພັ້ອມກັນສຊ
ັ້ ນດຳ
ັ້ ແຂງ, ໜັກແໜັ້ນ ໃນປີ 2021, ຊ່ ງໃນປີ 2020 ນີບັ
ໃຫັ້ກຳຍເປັນໜ່ ວຍພັກປອດໄສ, ເຂັມ
ັ້ ຫຼ ື ປັດໄຈຕ່ ຳງໆ ທີ່ເຮັດໃຫັ້ໜ່ວຍພັກຂອງຕົນ
ສະຫຳຍ ຕັ້ອງໄດັ້ໄປທົບທວນຄືນບັນດຳສຳເຫດຕົນຕ

ັ້ ັ້ ເພື່ອພັ້ອມກັນຄົນຄວັ້
ັ້
ື
ີ ັບປຸ ງແກ ັ້ໄຂ
ບ່ ທັນຄົບມຳດຖຳນ-ເງ່ ອນໄຂຖື
ກຮັບຮອງໃນຄັງນີ
ຳຊອກວິທປ
ັ້
ັ້ ບັນດຳໜ່ ວຍພັກ ແລະ ກົມກອງກ່ ຽວຂັ້ອງ ຕັ້ອງສືບຕ່ ກຳນຈັດຕັງັ້
ີ ນກວ່
ໃຫັ້ດຂ
ຳເກົ່ຳ. ພັ້ອມກັນນັນ,
ັ້
ັ້ ງໄດັ້ຮບ
ັ ບັນແຂ່
ັ ຮອງ
ປະຕິບດ
ງຂັນ ໂດຍອີງໃສ່ ແຜນງຳນ-ໂຄງກຳນ 5 ປີ (2021-2025) ທີ່ຂັນເທິ
ັ້ ດລວມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍຳຍແຜນງຳນ-ໂຄງກຳນໃຫັ້ສອດຄ່ ອງກັບວຽກງຳນຕົວຈິງຂອງ
ເປັນຕົວຊີວັ
ັ້ ທັງເປັນສິ່ງຈງໃຈ
ກົມກອງຕົນ ຮັບປະກັນໃຫັ້ກຳນປະເມີນຜົນໃນໄລຍະໃໝ່ ເປັນຮບປະທຳຍິ່ງຂນ,
ັ້
ັ້ ງຂັນ.
ັ ຂແຂ່
ໃນກຳນຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

// ຂ່ ຳວ-ພຳບ: ສົມພິດ ທຳມະວົງ

ຢ່ ເມືອງລຳວໃຊັ້ແຕ່ ເງ ິນກີບ

