
ຫົວຂ ໍ໊ ສະພາບຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ
ໄລຍະເວລາ ກ ລະກົດ 2019 - ທັນວາ 2022 ກ າລັງດ າເນີນ
ຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ 1 ການເລີີ່ມຕົີ້ນທຸລະກິດ ຊັກຊ້າ
ຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ)ສ າເລັດ
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I. ຂັີ້ນຕອນ ມ ີ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ມ ີ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
1 ການຂ ໃບຢ ັ້ງຢືນທີີ່ຕັີ້ງສ ານັກ

ງານ ຈາກນາຍບ້ານ
-          -          ຍົກ ເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້ ອີງຕາມ ໜັງສ  ສະບັບເລກທີ 1596/ກທຄວ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2018 ເລ ີ່ອງ

ລົບລ້າງການນ າໃຊ້ຟອມໃບຢ ັ້ງຢືນທີີ່ຕັີ້ງສ ານັກງານ ຫລ  ສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ
 ການແຈ້ງຂ ີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການຂອງຂະແໜງທະນາຄານ

ສ າເລັດ

1) ສ ກສາບົດຮຽນລະບົບການຈົດທະບຽນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼ  ແບບອອນລາຍ
ຂອງຕ່າງປະເທດ

x

2) ຮ່າງຂອບເຂດການເຮັດວຽກ (TOR) x
3) ຈັດຊ ີ້ຈັດຈ້າງບ ລິສດັຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ x x
4) ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບບ ລິສດັຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ເພ ີ່ອອອກແບບແຜນວາດ/ໂຄງ
ສາ້ງຂອງລະບົບ

x

5) ສ າເລັດການອອກແບບແຜນວາດ/ໂຄງສາ້ງຂອງລະບົບ ເບ ີ້ອງຕົີ້ນ x
6) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອແລກປ່ຽນຄວາມ
ຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນວາດ/ໂຄງສາ້ງດັັ່ງກ່າວ

x

7) ປ ບປຸງແຜນວາດ/ໂຄງສາ້ງຂອງລະບົບຕາມຄ າເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ x
8) ສະເໜີແຜນວາດ/ໂຄງສາ້ງຂອງລະບົບຜ່ານຄະນະນ າກະຊວງ ອຄ ເພ ີ່ອຂ ທິດຊີີ້ນ າ x

9) ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ທົດສອບການນ າໃຊ້ລະບົບ x x
10) ສ າເລັດການສາ້ງລະບົບ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນ າໃຊ້ລະບົບໃຫ້
ແກ່ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທະບຽນ

x x

11) ເປີດການນ າໃຊ້ລະບົບຢ່າງເປ ນທາງການ x
12) ເຜີຍແຜ່ການນ າໃຊ້ລະບົບໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ x x x
1) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຮ່ວມກັບຂະແໜງ ປກສ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ
ປະຫວັດຜ ລົ້ງທ ນຕ່າງປະເທດໃນ 2  ທາງເລ ອກ ຄ :  1) ພິຈາລະນາໃຫ້ໄວຂ ີ້ນ ບ ໍ່ເກີນ
 1-2 ວັນ; ຫຼ  2) ສະເໜີ ຍົກໄປຢ ຂັ່ີ້ນຕອນ ຫັຼງການຂ ີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

x

ສ າເລັດ

2) ກະຊວງ ປກສ ອອກ ນິ ຕິ ກ າ ແນະ ນ າ ການ ຈັດ ຕັີ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໃຫ້ ເປ ນ ເອກ ະ ພາບ ທົັ່ວ 
ປະ ເທດ

x

1) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກັບກົມສວ່ຍສາອາກອນ, ກະຊວງ ກງ ກ່ຽວກັບ
ການຫັນເລກປະຈ າຕົວຜ ເ້ສຍອາກອນ ແລະ ລະຫັດວິສາຫະກິດເປ ນຕົວເລກດຽວກັນ
 ຕາມມາດຖານສາກົນ

x

2) ປ ບ ປຸງ ໂປ ຣ ແກ ຣມ ທະ ບຽນ (ERS) ແລະ ອາ ກອນ (TaxRis) x x
3) ອອກ ນິ ຕິ ກ າ ແນະ ນ າ ການ ຈັດ ຕັີ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໃຫ້ ເປ ນ ເອກ ະ ພາບ ທົັ່ວ ປະ ເທດ x
1)  ຮ່າງໜັງສ ສະເໜີທ່ານ ລມຕ ກະຊວງ ອຄ ພິຈາລະນານ າເຂົີ້າແຜນການສາ້ງ ແລະ
 ປ ບປ ງກົດໝາຍຂອງກະຊວງ ອຄ ເພ ີ່ອສະເໜີເຂົີ້າແຜນການສາ້ງ ແລະ ປ ບປຸງກົດໝ
າຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈ າປີ 2020

x

ສ າເລັດ

2) ສາ້ງແຜນວຽກການປ ບປຸງກົດໝາຍ x ສ າເລັດ
3) ສາ້ງຕັີ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບປ ບປຸງກົດໝາຍ x ກ າລັງດ າເນີນ

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດຄະເນເລກທີ ອະທິບາຍ
ສະຖານະປ ດຈຸບັນ 

(ພະຈິກ 19)
ແຜນການປະຕິຮ ບ ກິດຈະກ າຍ່ອຍ (ແຜນເບ ີ້ອງຕົີ້ນ) 2019 2020 2021 2022 ຄວາມຄ ບຫນ້າ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜ ້ໃຫ້ທ ນ

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງວິສາຫະກິດ, 
ກະຊວງ ອຄ

ໂຄງການ LTC

2 ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ 10 590,000   5-7 ວັນ   
(ຊ້າສດຸບ ໍ່ເກີນ
 3 ວັນ ໃນປີ

 2025)

-          

ແກ້ໄຂເລ ີ່ອງການກວດສອບ
ປະຫວັດຜ ລົ້ງທ ນຕ່າງປະເທດ

ກົມ 203, ກະຊວງ ປກສ ບ ໍ່ມີ

ຫັນເລກປະຈ າຕົວຜ ເ້ສຍ
ອາກອນ ແລະ ລະຫັດວິ
ສາຫະກິດເປ ນຕົວເລກດຽວ
ກັນ

ກົມສວ່ຍສາອາກອນ, 
ກະຊວງ ກງ

ບ ໍ່ມີ

ປ ບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິ
ສາຫະກິດ

ສາ້ງລະບົບການຈົດທະບຽນ
ວິສາຫະກິດແບບເອເລັກໂຕຼ
ນິກ ຫຼ  ແບບອອນລາຍ

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງວິສາຫະກິດ, 
ກະຊວງ ອຄ

ໂຄງການ LTC



4) ສງັລວມຂ ໍ້ມ ນນິຕິກ າທີີ່ຕິດພັນກັບການປ ບປຸງກົດໝາຍ x ກ າລັງດ າເນີນ
5) ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົີ້ນຄວ້າປ ບປຸງກົດໝາຍ x x
6) ດ າເນີນການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປ ບປຸງກົດໝາຍ x
7) ສົັ່ງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປ ບປຸງໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອປະກອບ
ຄ າຄິດເຫັນ

x

8) ຈັດກອງປະຊຸມກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກ າແຫ່ງຊາດ (ຕາງໜ້າພາກທຸລະກິດ) ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ

x

9) ດ າເນີນການປ ບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ຕາມຄ າເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ສາ້ງບົດ
ສະເໜີ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງກົດໝາຍ

x

10) ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຄ າເຫັນຕ ໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຢ  ່ພາກກາງ, ພາກເໜ ອ ແລະ
 ພາກໃຕ້

x

11) ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງລະດົມຄ າຄິດເຫັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ x

12) ເອົາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປ ບປຸງ ພ້ອມທັງ ບົດສະເໜີ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນ
ກະທົບລົງເວັບໄຊ ເພ ີ່ອລະດົມຄ າຄິດເຫັນ

x

13) ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີີ້ນ າລວມ ເພ ີ່ອເປ ນເອກະພາບດ້ານເນ ີ້ອໃນ ແລະ ຮຽບ
ຮຽງຄ ນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປ ບປຸງ ກ່ອນສົັ່ງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທ າ

x

14) ສົັ່ງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປ ບປຸງ ພ້ອມທັງ ບົດສະເໜີ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ
 ໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທ າ

x

15) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກັບ ກະຊວງຍຸຕິທ າ ເພ ີ່ອກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ
ຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍ

x

16) ຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາຮ່ວມກັບສະມາຊິກລັດຖະບານ (ຜ ຮັ້ບຜິດຊອບ) ກ່ອນ
ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ

x

17) ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ x

18) ປ ບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ພາຍຫັຼງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໂດຍຮ່ວມກັບກະຊວງ
ຍຸຕິທ າ

x

19) ສົັ່ງຮ່າງກົດໝາຍ ພ້ອມທັງບົດສະເໜີ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ x
20) ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາເນ ີ້ອໃນຮອບດ້ານຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປ ບປຸງ 
ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ

x

21) ປ ບປຸງຕາມຄ າເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລ້ວລາຍງານຄະນະປະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ

x

22) ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ກ ລະນີ ຄະນະປະຈ າ
ສະພາແຫ່ງຊາດມີຄ າເຫັນໃຫ້ຈັດ)

x

23) ຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທ ີ່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII x

24) ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ ເພ ີ່ອກວດກາເນ ີ້ອໃນກ່ອນເຂົີ້າ
ວາລະກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

x

25) ສະພາແຫ່ງຊາດອອກມະຕິຕົກລົງຮັບຮອງ x

26) ປະທານປະເທດອອກລັດຖະດ າລັດປະກາດໃຊ້ x  

27) ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ນ າກະຊວງຍຸຕິທ າ x

ຍົກໄປຢ ຂັ່ີ້ນຕອນຫັຼງໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ

ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1618/ກງ, ລົງວັນທີ 30 ພ ດສະພາ 2019 
ເລ ີ່ອງການປ ບປຸງກົນໄກ, ຂັີ້ນຕອນ ການດ າເນີນງານລະຫວ່າງ ການຈົດທະບຽນ
ເອກະສານຂອງຂະແໜງຊັບສນິ ແລະ ການອອກທະບຽນອາກອນ

ສ າເລັດ
ກົມຊັບສນິຂອງລັດ, 

ກະຊວງ ກງ
ບ ໍ່ມີ-          3 ການຈົດທະບຽນ ກົດ

ລະບຽບບ ລິສດັ

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງວິສາຫະກິດ, 
ກະຊວງ ອຄ

ໂຄງການ LTC

2 ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ 10 590,000   5-7 ວັນ   
(ຊ້າສດຸບ ໍ່ເກີນ
 3 ວັນ ໃນປີ

 2025)

-          

ປ ບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິ
ສາຫະກິດ

-          



ຍົກເລີກຂັີ້ນຕອນດັັ່ງກ່າວ
ໃນຕ ໍ່ ໜ້າ

ປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກັບກົມຊັບສນິຂອງລັດ, ກະຊວງ ກງ ກ່ຽວກັບການຍົກເລີກຂັີ້ນ
ຕອນການຈົດທະບຽນ ກົດລະບຽບບ ລິສດັ

x x

4 ການຈົດທະບຽນຂ  ເລກ
ລະຫັດປະຈ າຕົວຜ ເ້ສຍອາກອນ

-          -          ຍົກ ເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້ (ຕົວ
ເລກປະຈ າຕົວຜ ເ້ສຍອາກອນ
 ສາມາດອອກ ພ້ອມກັບໃບ
ທະບຽນວິສາຫະກິດ)

ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0489/ ຫກງ, ລົງວັນທີ 05 ມີນາ 2019 ເລ ີ່ອງ
ການອອກເລກປະຈ າຕົວຜ ເ້ສຍອາກອນ

ສ າເລັດ

5 ການປະຖົມນິເທດ ແລະ 
ມອບເລກລະຫັດປະຈ າຕົວຜ ້
ເສຍອາກອນ

-          -          ຍົກ ເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້ (ບ ໍ່
ແມ່ນຂັີ້ນຕອນພາກບັງຄັບ)

ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0489/ ຫກງ, ລົງວັນທີ 05 ມີນາ 2019 ເລ ີ່ອງ
ການອອກເລກປະຈ າຕົວຜ ເ້ສຍອາກອນ (ຂ ໍ້ 6) ສ າເລັດ

1) ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2140/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 03 ຕຸລາ 2019
 ວ່າດ້ວຍການຄວັດຕາປະທັບ, ວິສາຫະກິດສາມາດນ າເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໄປ
ຍ ີ່ນຂ ຄວັດຕາປະທັບນ າຂະແໜງ ປກສ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຕາປະທັບ ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດນ າໃຊ້ຕາປະທັບ ພາຍໃນກ ານົດ ຫ້າວັນລັດຖະການ

ສ າເລັດ

2) ປະສານກັບຂະແໜງ ປກສ ອອກແຈ້ງການ/ນິຕິກ າທີີ່ຊັດເຈນຂອງຂະແໜງການ
ຕົນ ເພ ີ່ອຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2140/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 03
 ຕຸລາ 2019 ກ່ຽວກັບການຄວັດຕາປະທັບ ໂດຍໃຫ້ການຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ການ
ຈົດທະບຽນນ າໃຊ້ຕາປະທັບ ເປ ນຂອດດຽວ ສາມາດອອກພ້ອມກັນໃນເວລາ  ຫ້າ
ວັນລັດຖະການ

x

3) ປະສານກັບຂະແໜງ ປກສ ຊຸກຍ  ້ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການ/
ນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເປ ນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ

x x

7 ການຈົດທະບຽນ
ຂ ອະນຸຍາດນ າໃຊ້ກາປະທັບ

-          -          ຍົກ ເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້ (ຂ ີ້ນ
ທະບຽນນ າໃຊ້ຕາປະທັບ 
ພ້ອມກັບຂອດຄວັດຕາປະ
ທັບ)

ອີງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1748/ປກສ.ກຄທວ, ລົງວັນທີ  02 ຕຸລາ 2018 
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ແຈ້ງການ ສະບັບ
ເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ເລ ີ່ອງການຄວັດຕາປະ
ທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊ ີ່ວິສາຫະກິດ

ສ າເລັດ

1) ຍົກເລີກຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26 
ພະຈິກ 2018 ເລ ີ່ອງການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫິກິດ ແລະ ປ້າຍຊ ີ່ວິສາຫະກິດ ສ າເລັດ

2) ປະສານກັບຂະແໜງ ຖວທ ອອກແຈ້ງການ/ນິຕິກ າທີີ່ຊັດເຈນຂອງຂະແໜງການ
ຕົນ ເພ ີ່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26
 ພະຈິກ 2018 ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການອອກອະນຸຍາດເນ ີ້ອໃນປ້າຍຊ ີ່ວິສາຫະກິດ

x

3) ປະສານກັບຂະແໜງ ຖວທ ຊຸກຍ  ້ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການ/
ນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເປ ນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ

x x

1) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການປະກັນສງັຄົມ, ກະຊວງ ຮສສ 
ກ່ຽວກັບການສາ້ງລະບົບເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ ລະຫວ່າງ ຂະ ແໜງ ອຄ ແລະ ຂະແໜງ ຮສສ ໃນ
ການອອກໃບຢ ັ້ງຢືນປະກັນສງັຄົມໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ

x

2) ສາ້ງ USER ເພ ີ່ອ ນ າ ໃຊ້ ລະ ບົບ ເຊ ີ່ອມ ຕ ໍ່ ຂ ໍ້ ມ ນ ວິ ສາ ຫະ ກິດ x x
3) ເຮັດ ບົດ ບັນ ທ ກ ຮ່ວມ ກັນ  ເພ ີ່ອ ເປ ນ ບ່ອນ ອີງ ໃນ ການ ຈັດ ຕັີ້ງ ປະ ຕິ ບັດ x

ກົມຊັບສນິຂອງລັດ, 
ກະຊວງ ກງ

ບ ໍ່ມີ

ບ ໍ່ມີ

-          

6 ການຄວັດກາປະທັບ -          

3 ການຈົດທະບຽນ ກົດ
ລະບຽບບ ລິສດັ

-          

ບ ໍ່ມີ

8 ການຂ ອະນຸຍາດ ເນ ີ້ອໃນ
ປ້າຍວິສາຫະກິດ

-          

ບ ໍ່ມີ9 ການຂ ີ້ນທະບຽນປະກັນ
ສງັຄົມ ສ າລັບພະນັກງານ

2 1

ກົມວັດທະນະທ າ
ມະຫາຊົນ, ກະຊວງ ຖວທ

5 120,000  -          

ປ ບປຸງການອອກໃບຢ ັ້ງຢືນ
ປະກັນສງັຄົມໃຫ້ໄວຂ ີ້ນ

ຫ້ອງການປະກັນສງັຄົມ,
 ກະຊວງ ຮສສ

-          ຍົກ ເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້

ປ ບປຸງວຽກງານຄວັດຕາປະ
ທັບ ຕາມມາດຕາ 21 ຂອງ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະ
ກິດ (ສະບັບປ ບປຸງ)

ກົມຄຸ້ມຄອງສ າມະໂນຄົວ
 ແລະ ກ ໍ່ສາ້ງຮາກຖານ, 

ກະຊວງ ປກສ



10 ການຈົດທະບຽນອາກອນມ ນ
ຄ່າເພີີ່ມ

-          -          ຍົກ ເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້ (ຫັນ ມາ 
ສ  ່ລະ ບົບ ການ ເສຍັ ອາ ກອນ 
ມ ນ ຄ່າ ເພີີ່ມ ແບບ 
ອັດຕະໂນມັດ)

ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2720/ຫກງ, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ວ່າ
ດ້ວຍ ການເຂົີ້າໃນລະບົບອາກອນມ ນຄ່າເພີີ່ມ ສ າເລັດ

17     710,000     6-8 ວັນ -          

ໝາຍເຫດ:

ມາດຕະການແກ້ໄຂ

ລວມ

ຄ າເຫັນຈາກພາກທຸລະກິດ
ການຂ ອະນຸຍາດ ເນ ີ້ອໃນປ້າຍວິສາຫະກິດ: ໃນການຂ ອະນຸຍາດຕິດຕັີ້ງປ້າຍວິສາຫະກິດ,  ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ຍທຂ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກລົງທ ນ ຕ້ອງໄປຂ  ແລະ ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຜ່ານເນ ີ້ອໃນ
ຈາກຂະແໜງ ຖຂວ ກ່ອນ.

ກະຊວງ ອຄ ຈະສ ບຕ ໍ່ປະສານ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຂະແໜງການ ຖຂວ ແລະ ຍທ) ເພ ີ່ອໃຫ້ຮີບຮ້ອນອອກນິຕິກ າແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການຂອງຕົນ
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