ທຫລ ຮ່ ວມກັບໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຝຶ ກອົບຮົມທິດສະດີ
ການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ລະບົບບໍາລຸ ງ 45 ວັນ ຊຸດທີ IX ໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການທະນາຄານ
້ ່ າ, ແມ່ ນກໍາລັງຫຼກ
ັ ແຫຼ່ງ ແລະ ທັງມີບດ
ົ ບາດຕັດສິນຜົນສໍາເລັດໃນການ
ພະນັກງານແມ່ ນຜະລິດຕະພັນອັນລໍາຄ
້ ພັກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານການບໍາລຸ ງສ້າງ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ຍ ້ອນແນວນັນ,
ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະດ້ານທິດສະດີການເມືອງ ເປັ ນວຽກຍຸ ດທະສາດສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານມີ

້
ັ , ມີທາດແທ້ຫກ
ໍ້
ຄວາມຮ ້-ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວດ
ຼ ັ ໝັນການເມື
ອງທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີນາໃຈຮັ
ບໃຊ້
ິ ຸ ດໃຈ. ສະເພາະ ຢ່ ທຫລ, ຄະນະພັກ-ຄະນະຜວ
້ ່ າການ ທຫລ ກໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ
ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ດ້ວຍຄວາມບໍລສ
ແລະ

ິ ະສິດ
ຖືເປັນບຸ ລມ

ໃນວຽກງານການບໍາລຸ ງສ້າງດ້ານທິດສະດີການເມືອງໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານໃນແຕ່ ລະ
້
ັ ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົ ກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໄລຍະ ຊຶ່ງນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັ ນຕົນມາ,
ທຫລ ໄດ້ຮ່ວມມືກບ
ຈັດຝຶ ກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົ ກຄອງ ລະບົບບໍາລຸ ງ 45 ວັນ ໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການທະນາຄານ
້ ່ ວມ 422 ສະຫາຍ.
ຈໍານວນ 8 ຊຸດ, ມີຜເ້ ຂົາຮ

້
ັ ຝຶ ກອົບຮົມທັງໝົດ 45 ສະຫາຍ/ຍິງ 16
ສໍາລັບຊຸດທີ IX ທີ່ເລີ່ມຮຽນແຕ່ວັນທີ 15 ມີນາ 2021 ເປັ ນຕົນໄປ,
ມີນກ

ສະຫາຍ; ມາຈາກ ທຫລ 16 ສະຫາຍ, ທຄຕລ 10 ສະຫາຍ, ທພລ 07 ສະຫາຍ, ທສກ 04 ສະຫາຍ, ທນບ 07 ສະຫາຍ
້
ັ ສດຝຶ ກອົບຮົມ ປະກອບມີ 5 ວິຊາ, 39 ບົດ ຄື: ປັ ດຊະຍາມາກ-ເລນິນ ມີ 8 ບົດ,
ແລະ ທລວ 01 ສະຫາຍ. ເນືອໃນຫຼ
ກ

ົ ວິທະຍາສາດ ມີ 8 ບົດ, ບໍລຫ
ິ ານສາດ ມີ 8 ບົດ ແລະ ກໍ່ສ້າງພັກ ມີ
ເສດຖະສາດການເມືອງ ມີ 10 ບົດ, ລັດທິສງັ ຄົມນິຍມ
ັ ຟັງການເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນເພີ່ມເຕີມຈາກຄະນະນໍາ ທຫລ,
5 ບົດ. ນອກຈາກການຮຽນບັນດາວິຊາດັ່ງກ່ າວແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ຮບ
ໄປທັດສະນະສຶກສາ ຢ່ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນໄລຍະຂອງການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ໄປທັດສະນະສຶກສາຢ່ ຕ່ າງ

້ ດ
ແຂວງ ພາຍຫຼງັ ສໍາເລັດການຝຶ ກອົບຮົມ ຕື່ມອີກ. ການຝຶ ກອົບຮົມຈະດໍາເນີນ ເປັ ນເວລາ 45 ວັນລັດຖະການ ຊຶ່ງຈະສິນສຸ
ໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2021.
ພ້ອມນີ,້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຝຶ ກອົບຮົມດັ່ງກ່ າວ ບັນລຸ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 12 ມີນາ
ັ ພິທໂີ ອ້ລມ
ົ ນັກຝຶ ກອົບຮົມ ຢ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັນ້ IV ທຫລ ໂດຍການເປັ ນ
2021, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດຝຶ ກອົບຮົມ ໄດ້ຈດ
ົ ຂອງ ສະຫາຍ ພານຸສກ
ັ ແກ່ ນວົງພະຈັນ ກໍາມະການພັກ ທຫລ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ-ຫົວໜ້າກົມຈັດ
ປະທານ ແລະ ໃຫ້ກຽດໂອ້ລມ
້
ຕັງແລະພະນັ
ກງານ, ທັງເປັ ນຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດຝຶ ກອົບຮົມດັ່ງກ່ າວ; ມີຄະນະອໍານວຍການທະນາຄານລັດ, ຄະນະ

້
້ ກໃຫ້ນກ
່ າງພ້ອມພຽງ. ການໂອ້ລມ
ົ ສະຫາຍປະທາານໄດ້ເນັນໜັ
ັ ຝຶ ກອົບຮົມມີ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນັກຝຶ ກອົບຮົມເຂົາຮວມຢ
້
້ ກອົບຮົມ, ກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ຄວາມຮັບຮ ້-ເຂົາໃຈເປັ
ນເອກະພາບ ກ່ ຽວກັບຄວາມໝາຍ-ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຂົາຝຶ
້
້ າເອົາໃຈໃສ່ຄົນຄວ້
້
້ ບ
ັ ຄອາຈານ ແລະ
ຮອບດ້ານກ່ ອນເຂົາຮຽນ,
ຕັງໜ້
າສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ແລກປ່ຽນທັດສະນະຄວາມຮັບຮກ
້
ັ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຢ່າງເຂັມງວດ,
ັ
ໝ່ ເພື່ອ, ປະຕິບດ
ມີຄວາມສາມັກຄີເປັ ນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ສ້າງສາຍສໍາພັນອັນດີກບ
ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງທີ່ມາຈາກຫຼາຍທະນາຄານ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາບ-ຂ່ າວ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດຝຶ ກອົບຮົມ.

ຢ່ ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ ເງ ິນກີບ

