ຫົວຂໍ໊
ໄລຍະເວລາ

ສະພາບຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ
ກລະກົດ 2019 - ທັນວາ 2022
ກາລັງດາເນີນ

ຕົວຊີີ້ວັດທີີ່ 1

ການເລີມ
ີ່ ຕົີ້ນທຸລະກິດ

ຜ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (ກະຊວງອຸດສາຫະກສາາເລັ
ແລະ
ດ ການຄ້າ)

ອະທິບາຍ

ເລກທີ
I.

ຂັນ
ີ້ ຕອນ

1

ການຂໃບຢງັ້ ຢືນທີີ່ຕງັີ້ ສານັກ

ສະຖານະປດຈຸບັນ
(ພະຈິກ 19)
ມີ້
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຊັກຊ້າ

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດຄະເນ
ມີ້

ແຜນການປະຕິຮບ

ກິດຈະກາຍ່ອຍ (ແຜນເບອ
ີ້ ງຕົີ້ນ)

2019
2020
2021
2022
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

-

ຍົກເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້

ລົບລ້າງການນາໃຊ້ຟອມໃບຢງັ້ ຢືນທີີ່ຕງັີ້ ສານັກງານ ຫລ ສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ

10

590,000

ຜ້ໃຫ້ທນ

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມ

ໂຄງການ LTC

ອີງຕາມ ໜັງສ ສະບັບເລກທີ 1596/ກທຄວ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2018 ເລອ
ີ່ ງ
ສາເລັດ

ການແຈ້ງຂີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການຂອງຂະແໜງທະນາຄານ
ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
-

ງານ ຈາກນາຍບ້ານ

2

ຄວາມຄບຫນ້າ

5-7 ວັນ
(ຊ້າສຸດບເໍ່ ກີນ
3 ວັນ ໃນປີ

-

ສ້າງລະບົບການຈົດທະບຽນ

1) ສກສາບົດຮຽນລະບົບການຈົດທະບຽນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼ ແບບອອນລາຍ

ວິສາຫະກິດແບບເອເລັກໂຕຼ

ຂອງຕ່າງປະເທດ
2) ຮ່າງຂອບເຂດການເຮັດວຽກ (TOR)
3) ຈັດຊຈ
ີ້ ັດຈ້າງບລິສດ
ັ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ

ນິກ ຫຼ ແບບອອນລາຍ

2025)

x

ຄອງວິສາຫະກິດ,
x
x

ກະຊວງ ອຄ

x

4) ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບບລິສດ
ັ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ເພອ
ີ່ ອອກແບບແຜນວາດ/ໂຄງ

x

ສ້າງຂອງລະບົບ
5) ສາເລັດການອອກແບບແຜນວາດ/ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ ເບອ
ີ້ ງຕົນ
ີ້
6) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພອ
ີ່ ແລກປ່ຽນຄວາມ

x
x

ຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນວາດ/ໂຄງສ້າງດັງັ່ ກ່າວ
7) ປບປຸງແຜນວາດ/ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຕາມຄາເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ
8) ສະເໜີແຜນວາດ/ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຜ່ານຄະນະນາກະຊວງ ອຄ ເພອ
ີ່ ຂທິດຊີນ
ີ້ າ

x
x

9) ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ທົດສອບການນາໃຊ້ລະບົບ
10) ສາເລັດການສ້າງລະບົບ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນາໃຊ້ລະບົບໃຫ້
ແກ່ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທະບຽນ
11) ເປີດການນາໃຊ້ລະບົບຢ່າງເປນທາງການ
12) ເຜີຍແຜ່ການນາໃຊ້ລະບົບໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ
ແກ້ໄຂເລອ
ີ່ ງການກວດສອບ 1) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກັບຂະແໜງ ປກສ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ

x

x

x

x

x

ກົມ 203, ກະຊວງ ປກສ

ບມ
ໍ່ ີ

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ,

ບມ
ໍ່ ີ

ສາເລັດ

1-2 ວັນ; ຫຼ 2) ສະເໜີ ຍົກໄປຢຂ
່ ັີ້ນຕອນ ຫຼັງການຂີ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
2) ກະຊວງ ປກສ ອອກນິຕິກາ ແນະນາການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບັດ ໃຫ້ເປນເອກະພາບ ທົັ່ວ

x

ຫັນເລກປະຈາຕົວຜເ້ ສຍ

ປະເທດ
1) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຮ່ວມກັບກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງ ກງ ກ່ຽວກັບ

x

ອາກອນ ແລະ ລະຫັດວິ

ການຫັນເລກປະຈາຕົວຜເ້ ສຍອາກອນ ແລະ ລະຫັດວິສາຫະກິດເປນຕົວເລກດຽວກັນ

ສາຫະກິດເປນຕົວເລກດຽວ
ກັນ

ຕາມມາດຖານສາກົນ
2) ປບປຸງ ໂປຣແກຣມທະບຽນ (ERS) ແລະ ອາກອນ (TaxRis)
3) ອອກນິຕິກາ ແນະນາການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບັດ ໃຫ້ເປນເອກະພາບ ທົັ່ວປະເທດ

ປບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິ

1) ຮ່າງໜັງສສະເໜີທາ່ ນ ລມຕ ກະຊວງ ອຄ ພິຈາລະນານາເຂົີ້າແຜນການສ້າງ ແລະ

ກະຊວງ ກງ
x

x
x
ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມ

x

ປບປງກົດໝາຍຂອງກະຊວງ ອຄ ເພອ
ີ່ ສະເໜີເຂົີ້າແຜນການສ້າງ ແລະ ປບປຸງກົດໝ

ສາເລັດ

າຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈາປີ 2020
2) ສ້າງແຜນວຽກການປບປຸງກົດໝາຍ
3) ສ້າງຕັງີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບປບປຸງກົດໝາຍ

x
x

ປະຫວັດຜລ
້ ົງທນຕ່າງປະເທດ ປະຫວັດຜລ
້ ົງທນຕ່າງປະເທດໃນ 2 ທາງເລອກ ຄ: 1) ພິຈາລະນາໃຫ້ໄວຂີ້ນ ບເໍ່ ກີນ

ສາຫະກິດ

x
x

x
x

ສາເລັດ
ກາລັງດາເນີນ

ຄອງວິສາຫະກິດ,
ກະຊວງ ອຄ

ໂຄງການ LTC

ສາຫະກິດ

ຄອງວິສາຫະກິດ,
ກະຊວງ ອຄ

4) ສັງລວມຂໍ້ມນນິຕິກາທີີ່ຕິດພັນກັບການປບປຸງກົດໝາຍ

x

5) ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົີ້ນຄວ້າປບປຸງກົດໝາຍ
6) ດາເນີນການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປບປຸງກົດໝາຍ
7) ສົງັ່ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປບປຸງໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພອ
ີ່ ປະກອບ

x

ຄາຄິດເຫັນ
8) ຈັດກອງປະຊຸມກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດ

ກາລັງດາເນີນ
x
x
x
x

ສາຫະກາແຫ່ງຊາດ (ຕາງໜ້າພາກທຸລະກິດ) ເພອ
ີ່ ປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ
9) ດາເນີນການປບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ຕາມຄາເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ສ້າງບົດ

x

ສະເໜີ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງກົດໝາຍ
10) ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຄາເຫັນຕຮ
ໍ່ າ່ ງກົດໝາຍຢ່ ພາກກາງ, ພາກເໜອ ແລະ

x

ພາກໃຕ້
11) ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງລະດົມຄາຄິດເຫັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
12) ເອົາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປບປຸງ ພ້ອມທັງ ບົດສະເໜີ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນ

x
x

ກະທົບລົງເວັບໄຊ ເພອ
ີ່ ລະດົມຄາຄິດເຫັນ
13) ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີນ
ີ້ າລວມ ເພອ
ີ່ ເປນເອກະພາບດ້ານເນອ
ີ້ ໃນ ແລະ ຮຽບ

x

ຮຽງຄນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປບປຸງ ກ່ອນສົງັ່ ໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທາ
14) ສົງັ່ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປບປຸງ ພ້ອມທັງ ບົດສະເໜີ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ

x

ໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທາ
15) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກັບ ກະຊວງຍຸຕິທາ ເພອ
ີ່ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ

x

ຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍ
16) ຈັດກອງປະຊຸມສາມະນາຮ່ວມກັບສະມາຊິກລັດຖະບານ (ຜຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ) ກ່ອນ

x

ສະເໜີຜາ່ ນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ
17) ສະເໜີຮາ່ ງກົດໝາຍຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ

x

18) ປບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໂດຍຮ່ວມກັບກະຊວງ

x

ຍຸຕິທາ
19) ສົງັ່ ຮ່າງກົດໝາຍ ພ້ອມທັງບົດສະເໜີ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ
20) ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາເນອ
ີ້ ໃນຮອບດ້ານຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປບປຸງ

x
x

ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ
21) ປບປຸງຕາມຄາເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາ

x

ແຫ່ງຊາດ ແລ້ວລາຍງານຄະນະປະຈາສະພາແຫ່ງຊາດ
22) ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ກລະນີ ຄະນະປະຈາ

x

ສະພາແຫ່ງຊາດມີຄາເຫັນໃຫ້ຈັດ)
23) ຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທີ່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII

x

24) ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພອ
ີ່ ກວດກາເນອ
ີ້ ໃນກ່ອນເຂົີ້າ

x

ວາລະກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
25) ສະພາແຫ່ງຊາດອອກມະຕິຕົກລົງຮັບຮອງ

3

ການຈົດທະບຽນ ກົດ
ລະບຽບບລິສດ
ັ

-

-

x

26) ປະທານປະເທດອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ້

x

27) ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ນາກະຊວງຍຸຕິທາ

x

ຍົກໄປຢຂ
່ ັີ້ນຕອນຫຼັງໄດ້ຮບ
ັ

ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1618/ກງ, ລົງວັນທີ 30 ພດສະພາ 2019

ອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ

ເລອ
ີ່ ງການປບປຸງກົນໄກ, ຂັີ້ນຕອນ ການດາເນີນງານລະຫວ່າງ ການຈົດທະບຽນ
ເອກະສານຂອງຂະແໜງຊັບສິນ ແລະ ການອອກທະບຽນອາກອນ

ກົມຊັບສິນຂອງລັດ,
ສາເລັດ

ກະຊວງ ກງ

ບມ
ໍ່ ີ

3

ການຈົດທະບຽນ ກົດ

-

ກົມຊັບສິນຂອງລັດ,

-

ລະບຽບບລິສດ
ັ

4

ການຈົດທະບຽນຂ ເລກ

-

-

ລະຫັດປະຈາຕົວຜເ້ ສຍອາກອນ

ຍົກເລີກຂັີ້ນຕອນດັງັ່ ກ່າວ

ປຶກສາຫາລຮ່ວມກັບກົມຊັບສິນຂອງລັດ, ກະຊວງ ກງ ກ່ຽວກັບການຍົກເລີກຂັີ້ນ

ໃນຕໍ່ ໜ້າ

ຕອນການຈົດທະບຽນ ກົດລະບຽບບລິສດ
ັ

ຍົກເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້ (ຕົວ

ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0489/ ຫກງ, ລົງວັນທີ 05 ມີນາ 2019 ເລອ
ີ່ ງ

x

x

ເລກປະຈາຕົວຜເ້ ສຍອາກອນ ການອອກເລກປະຈາຕົວຜເ້ ສຍອາກອນ
ສາມາດອອກ ພ້ອມກັບໃບ

ສາເລັດ

ທະບຽນວິສາຫະກິດ)
5

ການປະຖົມນິເທດ ແລະ

-

-

ມອບເລກລະຫັດປະຈາຕົວຜ້
6

ເສຍອາກອນ
ການຄວັດກາປະທັບ

ບມ
ໍ່ ີ

ກະຊວງ ກງ

5

120,000

-

-

ຍົກເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້ (ບໍ່

ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0489/ ຫກງ, ລົງວັນທີ 05 ມີນາ 2019 ເລອ
ີ່ ງ

ແມ່ນຂັີ້ນຕອນພາກບັງຄັບ)

ການອອກເລກປະຈາຕົວຜເ້ ສຍອາກອນ (ຂໍ້ 6)

ປບປຸງວຽກງານຄວັດຕາປະ

1) ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2140/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 03 ຕຸລາ 2019

ກົມຄຸ້ມຄອງສາມະໂນຄົວ

ທັບ ຕາມມາດຕາ 21 ຂອງ

ວ່າດ້ວຍການຄວັດຕາປະທັບ, ວິສາຫະກິດສາມາດນາເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໄປ

ແລະ ກໍ່ສາ້ ງຮາກຖານ,

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະ

ຍນ
ີ່ ຂຄວັດຕາປະທັບນາຂະແໜງ ປກສ ແລະ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຕາປະທັບ ແລະ ໃບ

ກິດ (ສະບັບປບປຸງ )

ອະນຸຍາດນາໃຊ້ຕາປະທັບ ພາຍໃນການົດ ຫ້າວັນລັດຖະການ
2) ປະສານກັບຂະແໜງ ປກສ ອອກແຈ້ງການ/ນິຕິກາທີີ່ຊດ
ັ ເຈນຂອງຂະແໜງການ

ສາເລັດ

ສາເລັດ

ບມ
ໍ່ ີ

ກະຊວງ ປກສ

x

ຕົນ ເພອ
ີ່ ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2140/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 03
ຕຸລາ 2019 ກ່ຽວກັບການຄວັດຕາປະທັບ ໂດຍໃຫ້ການຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ການ
ຈົດທະບຽນນາໃຊ້ຕາປະທັບ ເປນຂອດດຽວ ສາມາດອອກພ້ອມກັນໃນເວລາ ຫ້າ
ວັນລັດຖະການ
3) ປະສານກັບຂະແໜງ ປກສ ຊຸກຍ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ແຈ້ງການ/

x

x

ນິຕິກາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເປນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ
7

ການຈົດທະບຽນ

-

-

ຂອະນຸຍາດນາໃຊ້ກາປະທັບ

8

ການຂອະນຸຍາດ ເນອ
ີ້ ໃນ

-

-

ຍົກເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້ (ຂີ້ນ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1748/ປກສ.ກຄທວ, ລົງວັນທີ 02 ຕຸລາ 2018

ທະບຽນນາໃຊ້ຕາປະທັບ

ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ແຈ້ງການ ສະບັບ

ພ້ອມກັບຂອດຄວັດຕາປະ

ເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ເລອ
ີ່ ງການຄວັດຕາປະ

ທັບ)
ຍົກເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້

ທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊວ
ີ່ ິສາຫະກິດ
1) ຍົກເລີກຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26

ປ້າຍວິສາຫະກິດ

ສາເລັດ
ກົມວັດທະນະທາ
ສາເລັດ

ພະຈິກ 2018 ເລອ
ີ່ ງການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫິກິດ ແລະ ປ້າຍຊວ
ີ່ ິສາຫະກິດ
2) ປະສານກັບຂະແໜງ ຖວທ ອອກແຈ້ງການ/ນິຕິກາທີີ່ຊດ
ັ ເຈນຂອງຂະແໜງການ

ບມ
ໍ່ ີ

ມະຫາຊົນ, ກະຊວງ ຖວທ

x

ຕົນ ເພອ
ີ່ ຜັນຂະຫຍາຍ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26
ພະຈິກ 2018 ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການອອກອະນຸຍາດເນອ
ີ້ ໃນປ້າຍຊວ
ີ່ ິສາຫະກິດ
3) ປະສານກັບຂະແໜງ ຖວທ ຊຸກຍ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ແຈ້ງການ/

x

x

ນິຕິກາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເປນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ
9

ການຂີ້ນທະບຽນປະກັນ
ສັງຄົມ ສາລັບພະນັກງານ

2

1

ປບປຸງການອອກໃບຢງັ້ ຢືນ

1) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຮ່ວມກັບຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມ , ກະຊວງ ຮສສ

ປະກັນສັງຄົມໃຫ້ໄວຂີ້ນ

ກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບເຊອ
ີ່ ມຕໍ່ ລະຫວ່າງ ຂະ ແໜງ ອຄ ແລະ ຂະແໜງ ຮສສ ໃນ
ການອອກໃບຢງັ້ ຢືນປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ
2) ສ້າງ USER ເພອ
ີ່ ນາໃຊ້ລະບົບເຊອ
ີ່ ມຕຂ
ໍ່ ໍ້ມນວິສາຫະກິດ
3) ເຮັດບົດບັນທກຮ່ວມກັນ ເພອ
ີ່ ເປນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບັດ

ຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມ,

x

ກະຊວງ ຮສສ
x

x
x

ບມ
ໍ່ ີ

10

ການຈົດທະບຽນອາກອນມນ

-

-

ຄ່າເພີມ
ີ່

ຍົກເລີກຂັີ້ນຕອນນີີ້ (ຫັນມາ ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2720/ຫກງ, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ວ່າ
ສລະ
່ ບົບການເສັຍອາກອນ

ດ້ວຍ ການເຂົີ້າໃນລະບົບອາກອນມນຄ່າເພີມ
ີ່

ມນຄ່າເພີມ
ີ່ ແບບ
ລວມ

17

710,000

6-8 ວັນ

-

ອັດຕະໂນມັດ)

ໝາຍເຫດ:
ຄາເຫັນຈາກພາກທຸລະກິດ

ມາດຕະການແກ້ໄຂ

ການຂອະນຸຍາດ ເນອ
ີ້ ໃນປ້າຍວິສາຫະກິດ: ໃນການຂອະນຸຍາດຕິດຕັງີ້ ປ້າຍວິສາຫະກິດ , ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ຍທຂ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກລົງທນ ຕ້ອງໄປຂ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຍາດຜ່ານເນອ
ີ້ ໃນ
ຈາກຂະແໜງ ຖຂວ ກ່ອນ.
ກະຊວງ ອຄ ຈະສບຕປ
ໍ່ ະສານ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຂະແໜງການ ຖຂວ ແລະ ຍທ) ເພອ
ີ່ ໃຫ້ຮບ
ີ ຮ້ອນອອກນິຕິກາແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການຂອງຕົນ
ຮັບຜິດຊອບ ຮັບປະກັນການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ເປນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ.

ສາເລັດ

