ສຳເລັດກອງປະຊຸມວຽກງຳນຄຸ ຸ້ມຄອງ ຮຸ້ຳນ ແລກປ່ຽນເງ ິນຕຳ ປະຈຳປີ 2020

ແລະ ທິດທຳງແຜນກຳນ ປະຈຳປີ 2021 ໃນຂອບເຂດ 04 ແຂວງພຳກເໜືອຕອນເທິງ

ໃນຕອນເຊ ຳຸ້ ຂອງວັນ ທີ 26 ກຸ ມພຳ 2021, ພະແນກເສດຖະກິດ -ເງ ິນຕຳ ແລະ ຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງເງ ິນຕຳຕ່ ຳງປະເທດ ສຳຂຳ
ທະນຳຄຳນແຫ່ ງ ສປປ ລຳວ ພຳກເໜືອ ແຂວງ ອຸ ດມໄຊ ໄດເຸ້ ປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຸ ບ ຖອດຖອນບດຮຽນວຽກງຳນ ຮຳຸ້ ນ ແລກປ່ຽນ
ຸ້ ່ ຫອ
ຸ້
ເງ ິນຕຳ ປະຈ ຳປີ 2020 ແລະ ທິດທຳງແຜນກຳນປີ 2021 ຂືນທີ
ຸ້ ງປະຊຸ ມ ສຳຂຳ ທະນຳຄຳນນະໂຍບຳຍ ແຂວງ ຫວງນຳທຳ,
ພຳຍ
ໃຕ ຸ້ກຳນເປັນປະທຳນຂອງ ທ່ ຳນ ແສງເພັດ ພັນທະວງ ຫວໜຸ້ຳ ພະແນກເສດຖະກິດ -ເງ ິນຕຳ ແລະ ຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງເງ ິນຕຳຕ່ ຳງປະເທດ, ມີວຊ
ິ ຳ
ຸ້
ຸ້ ວມທັງໝດ 28 ທ່ ຳນ, ຍິງ 13 ທ່ ຳນ.
ກຳນ ແລະ ເຈຳຂອງຮ
ຳຸ້ ນ ແລກປ່ຽນເງ ິນຕຳ 04 ແຂວງພຳກເໜືອ ເຂຳຮ່

ໃນກອງປະຊຸ ມດັ່ງກ່ຳວໄດ ຮ
ຸ້ ບ
ັ ຟງັ ກຳນຜ່ ຳນບ ດສະຫຸ ບ ຕີລ ຳຄຳຜ ນກຳນເຄື່ອນໄຫວວຽກງຳນຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງຮ ຳຸ້ ນແລກປ່ຽນເງ ິນຕຳ
ຸ້
ປະຈ ຳປີ 2020 ແລະ ທິດທຳງແຜນກຳນເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2021 ພຸ້ອ ມທັງຍກໃຫເຸ້ ຫັນຜ ນສ ຳເລັດ ໃນກຳນຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດວຽກງຳນ
ຸ້ ກອງປະຊຸມ ໄດ ຮ
ຸ້ ກລ ງວ່ ຳ
ໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳ ແລະ ດ ຳຸ້ ນອ່ ອນ ທີ່ຈະຕ ຸ້ອງໄດ ປ
ຸ້ ັ ບປຸ ງແກໄຸ້ ຂໃນຕ່ ໜຸ້ຳ; ຈຳກນັນ,
ຸ້ ບ
ັ ຟງັ ກຳນເຜີຍ ແຜ່ ຂ ຕ
ດວ
ຸ້ ຍທຸ ລະກິດ ແລກປ່ ຽນເງ ິນຕຳ ສະບັບເລກທີ 393/ທຫລ, ລງວັນທີ 02 ກລະກດ 2020 ເພື່ອໃຫສ
ຸ້ ຳມຳດກ ຳໄດຢ
ຸ້ ່ ຳງເລິກເຊິ່ງ ແລະ
ຸ້
ຸ້ ຈ່ ງໄດມ
ເປັນບ່ ອນອີງໃນກຳນເຄື່ອນໄຫວທຸ ລະກິດແລກປ່ ຽນເງ ິນຕຳ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ປີຕ່ ໆໄປຢ່ ຳງເຂັມງວດ.
ຈຳກນັນ,
ຸ້ ອບໃບ

ອະນຸຍຳດສືບຕ່ ດ ຳເນີນທຸ ລະກິດແລກປ່ຽນເງ ິນຕຳ ປະຈຳປີ 2021 ໃຫບ
ຸ້ ນ
ັ ດຳຮຳຸ້ ນແລກປ່ຽນເງ ິນຕຳທີ່ໄດຮ
ຸ້ ບ
ັ ອະນຸ ຍຳດ 04 ແຂວງພຳກ
ເໜືອ ຈຳນວນ 25 ຮຳຸ້ ນ.

ໃນຕອນທ ຳຸ້ ຍ ປະທຳນກອງປະຊຸ ມໄດ ໂຸ້ ອ ລ
ຸ້ ມເຖິ ງຄວຳມໝຳຍຄວຳມສ ຳຄັນ ຂອງ ວຽກງຳນຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງຮ ຳຸ້ ນແລກປ່ ຽນເງ ິນຕຳ
ຸ້
ຸ້
ຕ່ ຳງປະເທດ ເຊິ່ງໄດ ເຸ້ ນັນໜັ
ກ ໃຫ ບ
ຸ້ ັນ ດຳຮ ຳຸ້ ນແລກປ່ ຽນເງ ິນຕຳເຄື່ອນໄຫວທຸ ລ ະກິດ ຕຳມລະບຽບທີ່ໄດ ກ
ຸ້ ຳນ ດຢ່ ຳງເຂັມງວດ
ແລະ

ຸ້
ຸ້ ຸ້ຳນກຳນຟອກເງ ິນ,
ຸ້ ງກັນຄວຳມປອດໄພໃຫໄຸ້ ດ ຸ້ 100%, ພຸ້ອມທັງເປັນ ເຈຳກຳນຕ
ເອຳໃຈໃສ່ ສະຕິລະວັງຕວ, ປອ
ຸ້ຳນ ແລະ ສະກັດກັນຕ
ຸ້ ທ່ ຳນຍັງໄດແຸ້ ນະນຳໃຫ ຸ້
ບັນຫຳເງ ິນປອມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຜິດຕ່ ລະບຽບກດໝຳຍຂອງ ສປປ ລຳວ ວຳງອອກ. ນອກຈຳກນັນ
ຸ້ ກລ ງ ແລະ ລະບຽບກ ດໝຳຍຕ່ ຳງໆ ທີ່ທະນຳຄຳນແຫ່ ງ ສປປ ລຳວ
ບັນ ດຳຮ ຳຸ້ ນແລກປ່ ຽນ ເອຳໃຈໃສ່ ປະຕິບ ັດ ຕຳມຄ ຳແນະນຳ, ຂ ຕ
ວຳງອອກແຕ່ ລະໄລຍະ ເພື່ອເຮັດ ໃຫກ
ຸ້ ຳນເຄື່ອນໄຫວທຸ ລ ະກິດຮ ຳຸ້ ນແລກປ່ ຽນສືບ ຕ່ ດຳເນີນທຸ ລ ະກິດ ໃນປີຕ່ ໆໄປ ແລະ ຖຸ້ຳຮ ຳຸ້ ນໃດ
ຸ້ ກລງ ສະບັບເລກທີ 393/ທຫລ, ລງວັນ ທີ 02 ກລະກດ 2020 ແມ່ ນຈະໄດປ
ລະເມີດຕ່ ຂ ຕ
ຸ້ ະຕິບດ
ັ ຕຳມແຕ່ ລະກລະນີທ່ ລະເມີ
ີ
ດຢ່ຳງ
ຸ້
ເຂັມງວດ.

# ຂ່ຳວ-ພຳບ: ສລະເພັດ ຄຳຜຳສຸ ກ

ັ ຄນລຳວ ນຳໃຊຸ້ເງ ິນກີບລຳວ”
“ເປນ

