
 

ມອບໃບຢັັ້ງຢືນໜ່ວຍພກັປອດໃສ, ເຂັ ັ້ມແຂງ, ໜກັແໜັ້ນ ປະຈ ຳປີ 
2020ໃຫ ັ້ກບັ 03 ໜ່ວຍພກັ ແລະ ໃບຍ ັ້ອງຍ -ຊມົເຊຍີຫກົກມົກອງ 

 
ໃນວນັທ ີ26 ສງິຫຳ 2021  ຜ່ຳນມຳ ທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ (ທຫລ) ໄດ ັ້ມພີທິມີອບ

ໃບຢັັ້ງຢືນໜ່ວຍພກັປອດໃສ, ເຂັ ັ້ມແຂງ, ໜກັແໜັ້ນ ປະຈ ຳປີ 2020 ຂ ັ້ນ ຢ ່ ສ ຳນກັງຳນ ທຫລ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໂດຍກຳນໃຫ ັ້ກຽດເຂົ ັ້ຳຮ່ວມຂອງສະຫຳຍ ພຸດທະໄຊ ສວີໄິລ ກ ຳມະກຳນ
ປະຈ ຳພກັ ທຫລ, ຮອງຜ ັ້ວ່ຳກຳນ ທຫລ ພ ັ້ອມນີ ັ້ກ ່ ມຫີວົໜັ້ຳກມົ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ສະມຳຊກິ
ພກັ ທຫລ ເຂົ ັ້ຳຮ່ວມ.  

   



ພທິມີອບໃບຢັັ້ງຢືນໜ່ວຍພກັປອດໃສ, ເຂັ ັ້ມແຂງ, ໜກັແໜັ້ນ ປະຈ ຳປີ 2020 ໃຫ ັ້ແກ່ 03 
ໜ່ວຍພກັ ລວມມ ີ ສ ຳນກັງຳນປົກປັ້ອງເງນິຝຳກ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງທະນຳຄຳນທຸລະກດິ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງ
ລະບບົຊ ຳລະສະສຳງ   ແລະ ມອບໃບຍ ັ້ອງຍ -ຊມົເຊຍີກມົກອງລວມໜ ່ ໃນເທື່ ອນີ ັ້, ລວມມ ີ06 ກມົ
ກອງຄ:ື ສ ຳນກັງຳນປົກປັ້ອງເງນິຝຳກ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງທະນຳຄຳນທຸລະກດິ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງລະບບົຊ ຳລະ
ສະສຳງ, ກມົຄຸ ັ້ມຄອງສະຖຳບນັກຳນເງນິ, ກມົນຕິກິ ຳ ແລະ ສ ນບ ລກິຳນເກບັຊື ັ້ໜີ ັ້ ແລະ ຮບັຝຳກໜີັ້ 
ເພື່ ອເປັນກຳນເຊດີຊ ຜນົສ ຳເລດັທີ່ ຫກົກມົກອງສຳມຳດຍຳດມຳໄດ ັ້ນັ ັ້ນ ກ ່ ຍ ັ້ອນມຄີວຳມເຊື່ ອໜັ ັ້ນຕ ່

ກຳນຊີ ັ້ນ ຳ-ນ ຳພຳຂອງອງົຄະນະພກັທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ເປັນຢ່ຳງດ,ີ ມຄີວຳມຮບັຜດິຊອບ
ສ ງຕ ່ ໜ ັ້ຳທີ່ ກຳນເມອືງທີ່ ໄດ ັ້ຮບັກຳນມອບໝຳຍ ແລະ ມແີບບແຜນວທິເີຮດັວຽກທີ່ ເປັນລະບບົ ໂດຍ
ຖເືອຳົກຳນປະຕບິດັຕຳມຫຼກັກຳນລວມສ ນຂອງປະຊຳທປິະໄຕ ເປັນບນັຫຳສ ຳຄນັຕົ ັ້ນຕ  ເພື່ ອມຳຜນັ
ຂະຫຍຳຍເຂົ ັ້ຳສ ່ ວຽກງຳນຕວົຈງິ ແລະ ສຳມຳດບນັລຸຕຳມແຜນທີ່ ວຳງໄວ ັ້ ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ບນັດຳສະມຳຊກິ
ພກັກ ່ ມຄີວຳມເຂັ ັ້ມແຂງທຳງດ ັ້ຳນປະລມິຳນ ແລະ ຄຸນນະພຳບ.  

    
   ສະຫຳຍພຸດທະໄຊ ສວີໄິລ ກ ຳມະກຳນປະຈ ຳພກັ ທຫລ, ຮອງຜ ັ້ວ່ຳກຳນ ທຫລ  ກ ່ ໄດ ັ້ຕີ

ລຳຄຳສ ງ ຕ ່ ຜນົງຳນທີ່ ຍຳດມຳໄດ ັ້ຂອງ 03 ໜ່ວຍພກັ ແລະ 06 ກມົກອງ ເຊິ່ ງສະຫຳຍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ທດິຊີ ັ້
ນ ຳບຳງຕອນວ່ຳ:  ເພື່ ອພ ັ້ອມກນັສ ັ້ຊນົຍກົສ ງຄວຳມຮບັຜດິຊອບໃນກຳນປັບປຸງກ ່ ສ ັ້ຳງໜ່ວຍພກັຕນົ
ໃຫ ັ້ກຳຍເປັນໜ່ວຍພກັປອດໄສ, ເຂັ ັ້ມ ແຂງ, ໜກັແໜັ້ນ ໃນປີ 2021, ຊ ່ ງໃນປີ 2020 ນີ ັ້ບນັດຳ
ສະຫຳຍ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໄປທບົທວນຄນືບນັດຳສຳເຫດຕົັ້ນຕ  ຫຼ ືປັດໄຈຕ່ຳງໆ ທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ໜ່ວຍພກັຂອງຕນົ 
ບ ່ ທນັຄບົມຳດຖຳນ-ເງ ື່ອນໄຂຖກືຮບັຮອງໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້ ເພື່ ອພ ັ້ອມກນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້ຳຊອກວທິປັີບປຸງແກ ັ້ໄຂ
ໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນກວ່ຳເກົ່ ຳ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ບນັດຳໜ່ວຍພກັ ແລະ ກມົກອງກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ັ້ອງສບືຕ ່ ກຳນຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັບັ ັ້ນແຂ່ງຂນັ ໂດຍອງີໃສ່ແຜນງຳນ-ໂຄງກຳນ 5 ປີ (2021-2025) ທີ່ ຂັ ັ້ນເທງິໄດ ັ້ຮບັຮອງ 
ເປັນຕວົຊີ ັ້ວດັລວມ ເພື່ ອຜນັຂະຫຍຳຍແຜນງຳນ-ໂຄງກຳນໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັວຽກງຳນຕວົຈງິຂອງ
ກມົກອງຕນົ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ກຳນປະເມນີຜນົໃນໄລຍະໃໝ່ ເປັນຮ ບປະທ ຳຍິ່ ງຂ ັ້ນ, ທງັເປັນສິ່ ງຈ  ງໃຈ
ໃນກຳນຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂ ັ້ແຂ່ງຂນັ.  



 

  
 
 
 
 

  

   // ຂ່ຳວ-ພຳບ: ສມົພດິ ທ ຳມະວງົ    
 

 

 

ຢ ່ ເມອືງລຳວໃຊ ັ້ແຕ່ເງນິກບີ    


