ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2021 ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ
(ທຫລ.ຊຂ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນ
ຝາກປະຢັດ ເມືອງຄູນ (ສສງ ເມືອງຄູນ) ທີື່ຫອ
້ ງການ ສສງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍໃຫ້ກຽດ
ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບວເງິນ ຫຸມໄຊຍະພມ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈາົ້ ແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ,
ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ວຽງພອນ ເມືອງຈະເລີນ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຄູນ, ມີ ທ່ານ ນາງ ໜອມ ຫຼວງວິໄລ ຮອງ
ຫວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງ
ເຈົ້າເມືອງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ, ມີຮອງຫວໜ້າພະແນກ, ຫວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ
ຫວໜ້າໂຄງການ, ນາຍບ້ານ, ນາຍກຸ່ມ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ ໄດ້
ກ່າວເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ໃນການສ້າງຕັົ້ງສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກ
ປະຢັດ ເມືອງຄູນ ແມ່ນເພືື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມດໍາລັດ, ຂໍກ
ໍ້ ໍານດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບກດໝາຍອືື່ນໆທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ, ເພືື່ອໃຫ້ທຶນມີຄວາມປອດໄພໝັນ
ົ້
ຄງ ແລະ ຍືນຍງ, ພ້ອມທັງສງົ່ ເສີມໃຫ້ສະມາຊິກກໍຄ
ໍ່ ືປະຊາຊນເຂາົ້ ເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ຫຼາຍຂຶົ້ນ, ສ້າງສະມາ
ຊິກເປັນເຈົ້າຂອງ ສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ອີກທັງເປັນການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ພ້ອມນີົ້, ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ ຍັງ
ໄດ້ສະເໜີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບການເຄືື່ອນໄຫວໃນການຫັນມາເປັນ ສສງ ເມືອງຄູນ
ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງທຶນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັົ້ນບ້ານ ຢູ່ເມືອງຄູນ ທີໄື່ ດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ໂຄງ ການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ເພືື່ອເປັນສິນຄ້າໃນເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເບືົ້ອງຕົ້ນມີກອງ
ທຶນພຽງແຕ່ 04 ບ້ານ, ມີສະມາຊິກ 102 ຄນ. ຈາກນັົ້ນ, ຈຶງື່ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວມາເລືົ້ອຍໆ ຕກມາ
ຮອດ ທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2021 ມີທງັ ໝດ 33 ບ້ານ ແລະ ມີສະມາຊິກ 305 ຄນ, ຍ້ອນເຫັນວ່າກອງ
ທຶນປັບ ປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເມືອງຄູນ ມີການພັດທະນາຂຶົ້ນເລືົ້ອຍໆ, ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການ
ບໍລິຫານກອງທຶນ, ມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການຊີົ້ນໍານໍາ
ພາບວກໃສ່ທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ເມືອງຄູນ. ດັງົ່ ນັົ້ນ, ທາງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ໂດຍ
ປະສານສມທບກັບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ ຈຶງື່ ມີຄວາມເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບກັນ ເພືື່ອຫັນປ່ຽນກອງທຶນກອງທຶນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເມືອງຄູນ ມາເປັນສະຫະກອນ
ສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເມືອງຄູນ, ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີື່ມີຄວາມເໝາະສມ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊນສາມາດລງທຶນ
ໃສ່ກິດຈະກໍາການລ້ຽງສັດ, ການຜະລິດກະສິກາໍ , ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການຜະລິດໃນຄວເຮືອນ ເພືື່ອເປັນ
ສິນຄ້າ ຄຽງຄູ່ກບ
ັ ກິດຈະກໍາທີື່ສ້າງລາຍຮັບອືື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄວ ເພືອ
ື່ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂາເຈາົ້
ໃຫ້ດີຂຶົ້ນເທືື່ອລະກ້າວ, ທັງເປັນການຫຼຸດ ຜ່ອນການກູຢ
້ ືມເງິນກູ້ນອກລະບບ.
ຫຼັງຈາກນັົ້ນ, ທ່ານ ນາງ ໜອມ ຫຼວງວິໄລ ຮອງຫວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກ
ເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນກຽດຂຶົ້ນມອບໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນ
ຝາກປະຢັດ ເມືອງຄູນ ເລກທີ 351/ທຫລ.ຊຂ, ລງວັນທີ 8 ເມສາ 2021 ເຊິື່ງໃຫ້ກຽດຮັບເອາໂດຍ ທ່ານ

ວຽງໄຊ ວິໄລສັກ ຮອງເຈາົ້ ເມືອງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີົ້,
ທ່ານ ນາງ ໜອມ ຫຼວງວິໄລ ຮອງຫວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ກໍໍ່ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊມເຊີຍຄະນະບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ ໃນການບໍລິຫານຈັດການໜ້າວຽກແບບເປັນມື
ອາຊີບ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອບຮມທາງດ້ານວິຊາການ, ການບໍລິຫານ ແລະ ບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກມາ
ເປັນຢ່າງດີ, ມີລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ມີນະໂຍບາຍເປັນບ່ອນອີງໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ມີທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ຄມ
ຸ້ ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊີນ
ົ້ ໍາຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ໃນຕອນທ້າຍພິທີ ທ່ານ ບວເງິນ ຫຸມໄຊຍະພມ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈາົ້ ແຂວງ ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ຍັງໄດ້ເນັົ້ນໜັກໃຫ້ບັນດາຄະນະບໍລິຫານງານ ສສງ ເມືອງຄູນ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການ, ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບສູງໃນການປະຕິບັດຕາມສິດ ແລະ ພາລະບດບາດຂອງຕນ, ເພີື່ມທະວີໃນການບໍລິຫານວຽກງານ
ສສງ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶົ້ນ ຍ້ອນວ່າຕນເອງເປັນ ສສງ ທີສ
ື່ ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນໃໝ່, ຍັງຂາດທາງດ້ານປະສບການ, ພ້ອມທັງ
ສືບຕໍໍ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊນລະຫວ່າງ ສສງ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ, ໃຫ້ມກ
ີ ານແລກປ່ຽນ
ບດຮຽນກັບ ສສງ ອືື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນທົ່ວປະເທດ. ຫຼັງຈາກນັົ້ນ, ຄະນະປະທານພິທກ
ີ ໍໍ່ໄດ້
ພ້ອມກັນຕັດແຖບຜ້າ ເປີດປ້າຍສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເມືອງຄູນ ແລະ ທ່ານ ບວເງິນ
ຫຸມໄຊຍະພມ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈາົ້ ແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນກຽດລັົ່ນຄ້ອງ 09 ຄັງົ້ ເພືອ
ື່
ເປັນການເປີດສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເມືອງຄູນ ຫຼື ສສງ ເມືອງຄູນ ຢ່າງເປັນທາງການ.

 ຂ່າວ: ສຸກສະຫວັນ ພມມະວງ

