ັ້ ຍແຜ່-ເຊ່ ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມຄົບ
ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຈັດຕັງເຜີ
ັ້ 3 ຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XI
ຄະນະ ຄັງທີ

ັ້
ັ້ ຍແຜ່ັ ຕັງເຜີ
ໃນຕອນເຊົາຂອງວັ
ນທີ 19 ພະຈິກ 2021 ນີ,ັ້ ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດັ້ຈດ
ັ້ ຢູ່ທີ່ຫັ້ອງປະຊຸມ
ັ້ 3 ຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສູ ນກາງພັກ ສະໄໝທີ XI ຂຶນ
ເຊ່ ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັງທີ
ໃຫຍ່ ທຫລ ໂດຍພາຍໃຕັ້ການເປັ ນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ສອນໄຊ ຊິດພະໄຊ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ
ັ້ ່ າການ ທຫລ ພັ້ອມນີ,ັ້ ກໍ່ມີກາໍ ມະການປະຈໍາພັກ, ກໍາມະການພັກ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ ແລະ ການນໍາຫກ
ັ ແຫ່ ງພາຍໃນ
, ຜູ ວ
ັ້ ່ ວມ.
ອົງຄະນະພັກເຂົາຮ

ັ້ ,ັ້ ແມ່ ນໄດັ້ດໍ າ ເນີນໄປເປັ ນ ເວລາເຄິ່ງວັນ ໃນຮູ ບ ແບບລະບົບ ອອນລາຍ ເພ່ ອ
ການຈັດ ກອງປະຊຸ ມໃນຄັງນີ
ັ້
ັ ມາດຕະການປັ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັນການແຜ
່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມທີ່ຄະນະ
ຮັບປະກັນການປະຕິບດ
ສະເພາະກິດ ເພ່ ອປັ້ອງກັນ, ຄວບຄຸ ມ ແລະ ແກ ັ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ວາງອອກ.

ັ້ ່ ວມໄດັ້ຮບ
ັ ຟັງການເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັງທີ
ັ ັ້ 3 ຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສູ ນ
ໃນທີ່ປະຊຸມຜູ ເັ້ ຂົາຮ
ິ ານງານສູ ນກາງພັກວ່າດັ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນໍາພາຂອງ
ກາງພັກ ສະໄໝທີ XI, ມະຕິ ເລກທີ 04 ຂອງຄະນະບໍລຫ
ພັກ ເພ່ ອສັ້າ ງການຫັນ ປຽນ ຢ່ າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກ ເຊີ່ງ ວຽກງານພະນັກ ງານ ແລະ ດໍ າ ລັດ ເລກທີ 559 ຂອງ
ັ້
ັ້
ັ ດາ
ລັດຖະບານ ວ່າດັ້ວຍລົດຂອງລັດ ເພ່ ອເປັ ນພນຖານໃຫັ້
ແກ່ ຄະນະນໍາແຕ່ ລະຂັນພາຍໃນ
ທຫລ ສາມາດກໍາໄດັ້ບນ

ັ້ າໆພາໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງພັກວາງອອກແຕ່ລະ
ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງພັກ ໃນການຊີນໍ
ໄລຍະ.

ັ້ ່ ມວ່າ: 1). ຄະນະພັກທຸກຂັນັ້ ຕັ້ອງສບຕໍ່ເປັ ນເຈົາການຄົ
ັ້
ັ້
ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໄດັ້ເນັນຕ
ນຄວັ້າກໍ
າແໜັ້ນ
ັ້
ັ້
ແລະ ເປັ ນເອກະພາບສູ ງ ຕໍ່ກັບບັນດາເນອໃນຂອງເອກະສານສໍ
າຄັນທັງ 3 ສະບັບ ກໍ່ຄເນອໃນຈິ
ດໃຈຂອງກອງປະຊຸມ
ັ້
ັ້ ັ້ ບົນພນຖານຄວາມຮັ
ັ້
ັ້ ່ າງເລິກເຊິ່ງ ເພ່ ອພັ້ອມກັນເປັ ນເຈົາການນໍ
ໃນຄັງນີ
ບຮູ ຢ
າພາຜັນຂະຫຍາຍໃຫັ້ກາຍເປັ ນແຜນງານົ ນໍາ
ໂຄງການຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ກໍ່ຄຂອງແຕ່ລະຮາກຖານພັກ-ກົມກອງໃຜລາວ ຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ສູ ຊັ້ ນ
ັ້ າ-ນໍາພາຈັດຕັງເຜີ
ັ້
ັ້
ັ້ ຍແຜ່-ເຊ່ ອມຊຶມ
ັ ໃຫັ້ປະກົດຜົນເປັ ນຈິງໃນແຕ່ລະດັ້ານ; 2). ສບຕໍ່ເປັ ນເຈົາການຊີ
ພາຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນໍ

ັ້ XI ຂອງພັກ ໃຫັ້ສາໍ ເລັດໝົດທຸກຮາກຖານພັກ-ກົມກອງ ທັງໃຫັ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຂົາສູ່
ັ້ ລວງ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງທີ
ັ້
ັ ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ ຽວກັບການແກໄັ້ ຂຄວາມ
ເລິກ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຫຍຸ ັ້ງ ຍາກທາງດັ້ານເສດຖະກິດ-ການເງ ິນ ທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບໜັ້າທີ່ການເມອງຂອງຂະແໜງການພວກເຮົາ ກໍ່ຄບັນດາ
ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸ ມຕ່າງໆ ທີ່ກໍານົດໄວັ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ,ແຜນງ ົບປະມານແຫ່ງ
ັ ຜົນດີ ດັ້ວຍຈິດໃຈບຸ ກ
ລັດ ແລະ ແຜນເງ ິນຕາ ໄຕມາດສຸ ດທັ້າຍປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2022 ໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ັ້ າ-ນໍາພາວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫັ້ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ, ຊຶ່ງໜັ້າທີ່ຕົນຕໍ
ັ້ ແມ່ ນ ການຮັກສາ
ທະລຸ ; 3). ເພີ່ມທະວີການຊີນໍ

ັ້ ່ ຽງ ແລະ ພັດ ທະນາລະບົບ ສະຖາບັນ ການເງ ິນໃຫັ້
ີ ວາມໝັນທ
ສະຖຽນລະພາບທາງດັ້າ ນເງ ິນຕາແຫ່ ງຊາດ ໃຫັ້ມ ຄ
ັ້
ັ້ ງ, ຊຶ່ງກ່ ອນອ່ ນໝົດ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ເອົາໃຈໃສ່ແກໄັ້ ຂບັນດາຂໍຄົ
ັ້ ງຄັ້າງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫັ້ມກ
ີ ານ
ເຂັມແຂງ
ແລະ ໝັນຄົ
ັ້
ັ້ າຢ່າງແທັ້ຈງິ ; ສບຕໍ່ຍູ ແັ້ ຮງການເຕີບໂຕຂອງພນຖານເສດຖະກິ
ັ
ຫັນປ່ຽນທີ່ຕັງໜັ້
ດແຫ່ງຊາດ ຕິດພັນກັບການປະຕິບດ
ົ ໃນຂະແໜງການທີ່ເປັ ນທ່າແຮງ ແລະ ມີ
ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ນະໂຍບາຍສິນເຊ່ ອຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ິ ຄັ້າສົ່ງອອກ; ເພີ່ມທະວີກ ານນໍາໃຊັ້ລະບົບຊໍາ ລະສະສາງຕ່ າງໆ
ຕະຫາດຮອງຮັບ ເພ່ ອສົ່ງເສີມ ການຜະລິດ ແລະ ມີສນ
ິ ານທາງດັ້ານການ
ຕາມທິດຫັນເປັ ນທັນສະໄໝ, ປອດໃສ, ວ່ອງໄວ ເພ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍການບໍລກ

ເງ ິນ ຢ່າງກວັ້າງຂວາງ, ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັ ນທໍາ ແລະ ສາມາດເຊ່ ອມໂຍງກັບສາກົນ; 4). ຕັ້ອງສບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມກົມກຽວ ເພ່ ອ
ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ເພ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ້
ັ້ ການເພີ່ມຂຶນຂອງ
ີ ວາມໜັກ ແໜັ້ນ ແລະ ຍນຍົງ ເປັ ນຕົນ:
ສັ້າ ງພນຖານໃຫັ້
ແກ່ ລະບົບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ມ ຄ
ັ້ ຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຕາມກົນໄກຕະຫ າດທີ່ມີກ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຂອງລັດ ຮັບປະກັນສ່ ອງແສງ
ອັດຕາເງ ິນເຟີ ັ້; ການຄຸ ມ
ສະພາບຄວາມເປັ ນຈິງ ດັ້ານຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດໃນສັງຄົມ ຢ່າງພາວະວິໄ ສ ເພ່ ອ
ັ້ ນໃນການຜະລິດ, ຊຸກຍູ ັ້ການເກັບລາຍຮັບງ ົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ເສີມສະພາບຄ່ອງເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ຫຸ ດຜ່ອນຕົນທຶ
ັ້ ່ ບໍ່ຈໍາເປັນໃນ
ຂອງລະ ບົບທະນາຄານ; ສບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ ັ້ໄຂ ແລະ ຫຸ ດຜ່ອນບັນດາເງ່ ອນໄຂ, ເອກະສານ ຫ ຂອດຂັນທີ
ັ້ ງ ແຫ່ ງທຶນ ສິນ ເຊ່ ອຂອງທະນາຄານທຸ ລ ະກິດ ໃຫັ້ສ ະດວກກວ່ າເກົ່າ ແລະ ເໝາະສົມ ກັບ ລະດັບ ການ
ການເຂົາເຖິ
ັ , ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບການຍົກ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຂະໝາດນ ັ້ອຍ-ຂະໝາດກາງ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ໃນປັດຈຸບນ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊັ້ທນ
ຶ ໃຫັ້ຖກຕັ້ອງ
ສູ ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານທຸ ລະກິດໃນການຄຸ ມ
ັ ໄປນັນັ້ ໃຫັ້ເກີດຜົນຜະລິດຕົວຈິງໃຫັ້ແກ່ ສັງຄົມ;
ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຖກເປົ ັ້າໝາຍຕາມທີ່ທະນາຄານໄດັ້ອະນຸມດ

ັ້ ກຂັນັ້ ໄປຕາມທິດກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານບໍາ
5). ເອົາໃຈໃສ່ປັ ບປຸ ງກົງຈັກການຈັດຕັງທຸ
ັ້
ລຸ ງສັ້າງພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບການເລັ່ງທວງຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ ມ

ັ້ ່ ບໍລສ
ັ້ ່ ມີ
ີ ຄຸນທາດການເມອງໜັກແໜັ້ນ, ມີຄວາມຕັງຕໍ
ິ ຸ ດຕໍ່ ໍພັກ-ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ມີຄວາມ
ຄອງນໍາໃຊັ້ພະນັກງານຜູ ທ
ົ ຄິດປະດິດສັ້າງໃໝ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍ
ຮູ ັ້-ຄວາມສາມາດ ທີ່ໄດັ້ຜ່ານການທົດສອບຈາກຂະບວນການວຽກງານຕົວຈິງ, ມີຫວ
ົ ງານ-ຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີ່ທີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ມອບໝາຍໃຫັ້, ມີນາໃຈເສຍ
ໍ ັ້
ດໃຫັ້ແກ່ ວຽກງານສ່ວນລວມ ແລະ ມີຜນ

ັ້ າຮັບໃຊັ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ; 6). ຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາທຸກຂັນັ້ ຕັ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ -ັ້ ເຂົາໃຈ
ັ້
ສະຫະສູ ງ, ຕັງໜັ້
ັ້ ຄອງນໍາໃຊັ້, ການປົ ກປັ ກຮັກສາ
ຕໍ່ທິດທາງລວມຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກ່ ຽວກັບລະບຽບການປະກອບ, ການຄຸ ມ

ັ້
ັ້ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ຢູ່ໃນຂະແໜງ
ແລະ ການສະສາງລົດຂອງລັດ ບົນພນຖານຄວາມເປັ
ນເອກະພາບສູ ງໃນການຈະເຂົາສູ່
ບດ
ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ.

# ຂ່ າວ-ພາບ: ສົມອົກ ເຄນຄໍາແພງ
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