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ບດົໂອ ລ້ມົ 
ທ່ານໂປ ໂສ ນໄຊໂສພີນັດ ນ,ໂຮ ງນາຍກົລດັຖະມນົຕໂີແຫ່ງໂສປປໂລາວ 

ຕ ່ ກ ງປະຊຸມວຽກງານໂຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂວດັທະນະທ າໂແລະໂທ່ ງທ່ຽວໂທົ່ ວປະເທດ 
ວນັທໂີ12ໂກຸມພາໂ2019ໂທີ່ ໂນະຄ ນຫຼວງວຽງຈນັ. 

 

ຮຽນໂ:ໂ-ໂທ່ານໂລດັຖະມນົຕກີະຊວງໂຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂວດັທະນະທ າໂແລະໂທ່ ງທ່ຽວ,ໂ 
-ໂບນັດາທ່ານໂຮ ງລດັຖະມນົຕ,ີໂຮ ງເຈົາ້ຄ ງເຈົາ້ແຂວງ,ໂ 
 -ໂບນັດາທ່ານໂແຂກທີ່ ມກີຽດໂທງັສູນກາງໂແລະໂທ ້ງຖ ່ ນໂໂທີ່ ນບັຖໂືແລະໂຮກັແພງ! 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ໂ ຮູສ້ກຶເປັນກຽດໂແລະໂມຄີວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍ ່ ງໂທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂແລະໂມຄີ າເຫນັໂອ ້
ລມົຕ ່ ກ ງປະຊຸມໂວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂວດັທະນະທ າໂແລະໂທ່ ງທ່ຽວໂທົ່ ວປະເທດໂໃນມືນ້ີ.້ໂກ ງປະຊຸມ
ຄັງ້ນີໂ້ ໄດຈ້ດັຂືນ້ໂໃນທ່າມກາງບນັຍາກາດທົ່ ວ ພກັ-ລດັໂ ພວມສຸມໃສ່ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍມະຕ ໂXໂ ຂ ງພກັ,ໂ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົໂແຫ່ງຊາດໂ5ໂປີໂຄັງ້ທໂີVIIIໂແລະໂມະຕ ກ ງປະຊຸມຄບົຄະນະໂຄັງ້ທໂີ7ໂ
ຂ ງຄະນະບ ລ ຫານງານສູນກາງພກັໂສະໄໝທໂີXໂເຂົາ້ສູ່ວຽກງານຕວົຈ ງໂແລະໂພວມກະກຽມການດ າເນນີກ ງ
ປະຊຸມສາມຂັນ້ໂເພື່  ກະກຽມໃຫແ້ກ່ກ ງປະຊຸມໃຫຍ່ໂຄັງ້ທໂີXIໂຂ ງພກັ. 

ເນື່  ງໃນອ ກາດນີໂ້ຂາ້ພະເຈົາ້ໂຂ ນ າເ າົຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ,ໂຄວາມສາມກັຄຮີກັແພງ ນັ ບົ ຸ່ນໂ
ມາຍງັບນັດາສະຫາຍຄະນະນ າກະຊວງ,ໂ ຜູແ້ທນກ ງປະຊຸມໂຕະຫຼ ດຮ ດພະນກັງານ-ລດັຖະກ ນໂທົ່ ວຂະໂໂໂໂ
ແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂ ວດັທະນະທ າໂ ແລະໂ ທ່ ງທ່ຽວໂ ໃນທົ່ ວປະເທດ.ໂ ກ ງປະຊຸມຄັງ້ນີໂ້ ແມ່ນກ ງປະໂ
ຊຸມຫນື່ ງທີ່ ມຄີວາມໝາຍ,ໂຄວາມສ າຄນັຫຼາຍໂເປັນກ ງປະຊຸມສະຫຸຼບຖ ດຖ ດບດົຮຽນ ກ່ຽວກບັການຈດັໂ
ຕັງ້ປະຕ ບດັແຜນພດັທະນາວຽກງານໂຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂວດັທະນະທ າໂແລະໂທ່ ງທ່ຽວໂໃນໄລຍະໂ1ໂປີໂຜ່ານມາໂ
ແລະໂເປັນການຕກົລງົເ ກະພາບຮ່ວມກນັໂໃນການກ ານດົທ ດທາງແຜນການໂວຽກງານຈດຸສຸມໃນໂ1ໂປີຕ ່ ໜາ້ໂ
ເພື່  ປະກ ບສ່ວນເຂົາ້ໃນການສບືຕ ່ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໂແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັ ຄມົແຫ່ງຊາດໂ5ໂປີຄັງ້ທໂີ
VIII ກ ຄບືນັດາມະຕ ຕ່າງ ໂໆທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮ ງເ າົໂໃນຂງົເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂວດັທະນະທ າໂແລະໂທ່ ງ
ທ່ຽວໂໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົສ າເລດັໂຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້ໂ 

 

ບນັດາທ່ານໂທີ່ ນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງໂ!ໂ 
 

ໃນໜຶ່ ງປີທີ່ ຜ່ານມານີໂ້ ເຖ ງວ່າສະພາບການລວມຂ ງພາກພືນ້ໂ ແລະໂ ສາກນົໂ ມກີານຜນັແປໄປຢ່າງໄວວາໂ
ແລະໂສບັສນົ,ໂມທີງັກາລະອ ກາດເ ື ້  ານວຍໂແລະໂສ ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍດາ້ນ,ໂມຂີ ຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນການເມ ືງ,ໂ
ການຄາ້,ໂ ການກ ່ ການຮາ້ຍຢູ່ບາງຂງົເຂດໃນອລກ,ໂ ວ ກ ດການທາງດາ້ນເສດຖະກ ດ-ການເງ  ນ,ໂ ໄພພ ບດັທາງທ າ
ມະຊາດ,ໂພະຍາດລະບາດໂແລະໂ ື່ ນໆ;ໂສະເພາະຢູ່ປະເທດຂ ງພວກເຮາົໂ ໂໄດເ້ກດີມໂີໄພພ ບດັທາງທ າມະຊາດ
ຂັນ້ຮຸນແຮງໂແຕ່ເໜ ືເຖ ງໃຕໂ້ ອດຍສະເພາະໂ ເຫດການສນັເຂື່  ນໄຟຟາ້ໂ ເຊປຽນ-ເຊນ າ້ນ ້ຍແຕກໂທີ່ ເມ ືງສະ
ໜາມໄຊ,ໂແຂວງ ດັຕະປືໂ ນັໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ຊວີ ດ,ໂຊບັສ ນຂ ງລດັໂແລະໂປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂ (125ໂ ເມ ືງ;ໂ 2,433ໂບາ້ນ;ໂ 133,382ໂຄ ບຄວົ,ໂພນົລະເມ ືງໂ 649,493ໂຄນົ,ໂມຜູີເ້ສຍ
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ຊວີ ດໂ 90ໂ ຄນົ,ໂ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍປະມານໂ 3,167ໂ ຕືກ້ບີ.ໂ ໃນນັນ້ໂ ຂະແໜງໂ ຍທຂໂ :ໂ 1.607ໂ ຕືກ້ບີ;ໂ
ກະສ ກ າ-ປ່າໄມ:້ໂ1,227ໂຕືກ້ບີ,ໂອຍທາທາງນ າ້ກນັເຈື່  ນ,ໂປະຕູນ າ້:ໂ116,9ໂຕືກ້ບີໂແລະໂ ື່ ນໆ.ໂສະເພາະເມ ືງ
ສະໜາມໄຊໂແມ່ນໄດສ້າ້ງຜນົກະທບົຕ ່ ໂ19ໂບາ້ນໂ2,717ໂຄ ບຄວົ,ໂພນົລະເມ ືງ:ໂ13.067ໂຄນົໂໃນນັນ້ມໂີ6ໂ
ບາ້ນໂຖກືທ າລາຍໜກັໂມໂີ1.611ໂຄ ບຄວົ,ໂພນົລະເມ ືງໂ7.095ໂຄນົ,ໂເສຍຊວີ ດໂແລະໂສູນຫາຍໂ71ໂຄນົ,ໂມູນ
ຄ່າເສຍຫາຍປະເມນີເບື ້ງຕົນ້ໂ600ໂກວ່າຕືກ້ບີ.ໂ ໂນ ກຈາກນີໂ້ພວກ  ດທ ກ າລງັປ ລະປັກໂຍງັສບືຕ ່ ໂອຄສະນາ
ໃສ່ຮາ້ຍປາ້ຍສບີ ດເບ ືນໂ ແນວທາງນະອຍບາຍຂ ງພກັ-ລດັເຮາົໂ ດວ້ຍຮູບການປະຕ ບດັກນົ ຸບາຍຫນັປ່ຽນ
ອດຍສນັຕ ,ໂ ສວຍໃຊບ້ນັຫາສ ດທ ມະນຸດ,ໂ ບນັຫາປະຊາທ ປະໄຕ,ໂ ຢາເສບຕ ດ,ໂ ສາສະຫນາໂ ແລະໂ ບນັຫາເຜົ່ າ.ໂ
ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມໂ ພາຍໃຕກ້ານນ າພາຂ ງພກັໂ ແລະໂ ລດັເຮາົໂ ຍງັເຮດັໃຫພ້າລະກ ດປົກປັກຮກັສາໂ ແລະໂ
ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໂ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕັງ້ໜາ້,ໂ ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນ
ການເມ ືງໂຍງັສບືຕ ່ ມຄີວາມໝັນ້ຄງົ,ໂໜກັແໜນ້,ໂສງັຄມົມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ ້ຍ,ໂສະຫງບົປ ດໄພໂ
ແລະໂຊວີ ດການເປັນຢູ່ໂຂ ງໂປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າໂກ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງດຂີຶນ້ເປັນກາ້ວ .ໆ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ໂ ສງັເກດຕລີາຄາວ່າ:ໂ ໃນໜຶ່ ງປີຜ່ານມານີໂ້ ກະຊວງໂ ຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂ ວດັທະນະທ າໂ ແລະໂ
ທ່ ງທ່ຽວໂໄດເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນເສນາທ ການໃຫແ້ກ່ພກັໂແລະໂລດັຖະບານໄດເ້ປັນຢ່າງດໂີ ແລະໂມຜີນົງານ
 ນັພົນ້ເດັ່ ນຫຼາຍດາ້ນເປັນຕົນ້ແມ່ນ: 

 

 

ໂວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ:ໂ ເຫນັວ່າມກີານພດັທະນາດຂີຶນ້ຫຼາຍ,ໂ ທງັດາ້ນປະລ ມານໂ ແລະໂ ຄຸນນະພາບ.ໂ
ບນັດາສະຫາຍໄດເ້ າົໃຈໃສ່ປັບປຸງພືນ້ຖານອຄງລ່າງ,ໂ  ຸປະກ ນເຕກັນ ກໃຫທ້ນັສະໄໝຂຶນ້,ໂ ສາມາດເບ ່ ງໄດ ້
ໃນຫຼາຍຊ່ ງທາງໂ ອດຍສະເພາະແມ່ນຜ່ານສື່ ແບບໃໝ່,ໂ ສາມາດເບ ່ ງຜ່ານມຖືໄືດຢ່້າງວ່ ງໄວທນັການ,ໂ ຂ ມູ້ນ
ຂ່າວສານໄປຮ ດໄປເຖ ງປະຊາຊນົໄດງ່້າຍໂແລະໂກວາ້ງຂວາງ.ໂດາ້ນເນື ້ໃນກ ່ ເຫນັວ່າມກີານປັບປຸງດຂີຶນ້,ໂມີ
ຫຼາຍສສີນັ,ໂ ຫຼາຍຮູບແບບທີ່ ດງຶດູດຜູຟັ້ງຜູຊ້ມົໂ ແລະໂ ຜູ ່້ານໄດດ້ໂີ ໝາຍວ່າສື່ ມວນຊນົໄດເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນ
ກະບ ກສຽງທີ່ ສ າຄນັໂ ໃຫແ້ກ່ພກັໂ ແລະໂ ລດັໂ ໃນການອຄສະນາໂ ເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະອຍບາຍລະບຽບກດົໂໂໂ
ໝາຍຂ ງລດັໂ ໃຫໄ້ປຮ ດໄປເຖ ງປະຊາຊນົ,ໂ ພ ້ມນັນ້,ໂ ຍງັໄດນ້ າເ າົຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໂ ໜາຂ ງ
ປະຊາຊນົໂມາສະເໜໃີຫກ້ານຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັໂ ໄດຮ້ບັຮູໂ້ ເພື່  ພ ້ມກນັພດັທະນາໂແລະໂຍງັໄດເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ປົກ
ປ ້ງປະເທດຊາດ,ໂ ປົກປ ້ງແນວທາງນະອຍບາຍຂ ງພກັ-ລດັໂ ໃນການຕຕີາ້ນປາກດົການຫຍ ທ້ ໃ້ນສງັຄມົໂ
ແລະໂ ຕ ບຕາ້ນການບ ດເບ ືນໃສ່ຮາ້ຍປາ້ຍສໂີ ຂ ງກຸ່ມຄນົທີ່ ບ ່ ດໂີ ທີ່ ຫວງັມາ້ງເພທ າລາຍປະເທດຊາດໂ ຂ ງ
ພວກເຮາົ,ໂ ຄດືັ່ ງເຫດການສນັເຂື່  ນໄຟຟາ້ໂ ເຊປຽນ-ເຊນ າ້ນ ້ຍແຕກໂ ທີ່ ເມ ືງສະໜາມໄຊ,ໂ ແຂວງ ດັຕະປື,ໂ
ບນັດາສື່ ມວນຊນົຂ ງພວກເຮາົໂ ໄດໄ້ປຮ ດໄປເຖ ງໂ ເພື່  ລາຍງານສະພາບເຫດການໂຜນົເສຍຫາຍໂໃຫສ້ງັຄມົ
ຮບັຮູຢ່້າງກວາ້ງຂວາງໂແລະໂໄດຊ່້ວຍເຮດັໃຫຫຼ້າຍພາກສ່ວນໂແລະໂຫຼາຍບຸກຄນົໂຫຼັ່ ງໄຫຼໄປໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼ ື
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂ ແລະໂ ຍງັໄດຊ່້ວຍຕຕີາ້ນການໃສ່ຮາ້ຍປ້າຍສຕ່ີາງໆນາໆຢ່າງແຂງແຮງ,ໂ ວ່ ງໄວໂ ແລະໂ ມປີະ
ສ ດທ ຜນົດ.ີໂໂສະນັນ້,ໂຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ຍັງ້ຢືນ ກີວ່າ:ໂສື່ ມວນຊນົແມ່ນ າວຸດທີ່ ແຫຼມຄມົທີ່ ເປັນປະອຫຍດທີ່ ສຸດ
ໃຫແ້ກ່ປະເທດຊາດຂ ງພວກເຮາົໂແລະໂຈ າເປັນຈະຕ ້ງໄດຊ້ມົໃຊຕ້ ່ ໆໄປ. 
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  ກີວຽກງານໜຶ່ ງໂ ທີ່ ສ າຄນັໂ ນັນ້ແມ່ນວຽກງານວດັທະນະທ າ:ໂ ການນ າເຮາົເຄຍີເວົາ້ໄວວ່້າ:ໂ “ເສຍ
ວດັທະນະທ າແມ່ນເສຍຊາດ”ໂ ຫຼໂື“ພາສາບ ກຊາດໂມາລະຍາດບ ກຕະກຸນ”,ໂ ຊາດລາວໂ ແມ່ນຊາດໜຶ່ ງທີ່ ມີ
ພາສາໂ ແລະໂວດັທະນະທ າເປັນເ ກະລກັຂ ງຕນົ,ໂຊຶ່ ງໃນອລກນີກ້ ່ ມຫຼີາຍປະເທດໂທີ່ ບ ່ ມພີາສາເປັນຂ ງຕນົ
ເ ງໂຕ ້ງໄດໃ້ຊພ້າສາ ງັກ ດ,ໂຝຣັ່ ງ,ໂສະເປນໂແລະໂ ື່ ນ ໂໆເປັນພາສາກາງຂ ງຕນົສະນັນ້,ໂການປົກປັກຮກັສາ
ວດັທະນະທ າໂຈ ່ ງເປັນໜາ້ທີ່  ນັສ າຄນັໜຶ່ ງຂ ງພວກເຮາົໂແລະໂໃນປີໂ2018ໂ ຜ່ານມານີກ້ ເຫນັໄດວ່້າໂບນັດາ
ສະຫາຍສາມາດປະຕ ບດັໜາ້ທີ່ ໃນການ ະນຸລກັ,ໂ ປົກປັກຮກັສາວດັທະນະທ າ ນັດງີາມຂ ງຊາດໄວໄ້ດເ້ປັນ
ຢ່າງດໂີແລະໂຍງັໄດສ້ບືທ ດ,ໂເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊື ້ວດັທະນະທ າ ນັດງີາມຂ ງຊາດ,ໂເຮດັໂໃຫຊ້າວອລກຮບັ
ຮູຢ່້າງກວາ້ງຂວາງ,ໂເປັນຕົນ້ໂໄດມ້ກີານຈດັງານສະເຫຼມີສະຫຼ ງສຽງແຄນລາວໂເປັນມ ລະດກົວດັທະນະທ ານາ
ມະທ າຂ ງມວນມະນຸດອລກໂ ໃນຕົນ້ປີທີ່ ຜ່ານມາ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດມ້ກີານຮບັຮ ງ.ໂ ພ ້ມນັນ້,ໂ ບນັດາສະຫາຍ
ຍງັໄດເ້ າົໃຈໃສ່ການສາ້ງເ ກະສານໂ ໃຫລ້ດັຖະບານຮບັຮ ງຂ ສ້ະເໜສຸີດທາ້ຍ ເພື່  ສົ່ ງໄປເຖ ງ ງົການ ຸຍ
ເນສັອ໌ກໂສະເໜເີ າົທົ່ ງໄຫຫນີເຂົາ້ເປັນມ ລະດກົອລກ ພຽງແຕ່ລ ຖາ້ການພ ຈາລະນາຮບັຮ ງ.ໂນ ກນັນ້,ໂຍງັມີ
ຫຼາຍ ນັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ,ໂຂາ້ພະເຈົາ້ເຊື່  ໝັນ້ວ່າ:ໂວຽກງານວດັທະນະທ າໂຈະນ າເ າົຊື່ ສຽງຂ ງປະເທດຊາດພວກ
ເຮາົໂໃຫຊ້າວອລກໄດຮ້ບັຮູໂ້ແລະໂຈະຊ່ວຍດງຶດູດໃຫຊ້າວອລກໂມາທ່ ງທ່ຽວລາວເຮາົໂໃຫນ້ບັມືນ້ບັຫຼາຍຂືນ້.ໂ
ຊຶ່ ງການທ່ ງທ່ຽວວດັທະນະທ າໂກ ່ ແມ່ນໂ 1/3ໂ ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາໂແລະໂສົ່ ງເສມີການທ່ ງທ່ຽວຢູ່ລາວ
ເຮາົໂເປັນຕົນ້ໂແມ່ນການທ່ ງທ່ຽວປະຫວດັສາດ,ໂວດັທະນະທ າໂແລະໂທ າມະຊາດ. 
 
 

ໃນປີທີ່ ຜ່ານມາໂ ພວກເຮາົໄດເ້ປີດປີທ່ ງທ່ຽວລາວໂ 2018ໂ ບນັດາສະຫາຍໂກ ່ ໂໄດເ້ປັນເຈົາ້ການຊີນ້ າ-ນ າ
ພາໂແລະໂຈດັຕັງ້ຫຼາຍກ ດຈະກ າສົ່ ງເສມີການທ່ ງທ່ຽວໂ ຢູ່ບນັດາແຂວງ,ໂນະຄ ນຫຼວງໂໃນທົ່ ວປະເທດໂຢ່າງ
ເປັນຂະບວນຟົດຟືນ້,ໂ ເຮດັໃຫສ້າມາດດງຶດູດນກັທ່ ງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດເຂົາ້ມາທ່ຽວໂ ສປປໂ ລາວ 

ພວກເຮາົໂໄດຈ້ ານວນໂ4.186.000 ກວ່າເທື່  ຄນົໂເຊ ່ ງເພີ່ ມຂຶນ້ໂ8,2ໂ%ໂເມື່  ທຽບປີໂ2017 ແລະ ໂສາ້ງ
ລາຍຮບັເຂົາ້ປະເທດໄດ ້ 755.000.000ໂ ກວ່າອດລາສະຫະລດັ ເພີ່ ມຂຶນ້ 17% ເມື່  ທຽບໃສ່ປີ 
2017,ໂ ນັນ້ແມ່ນຜນົງານສ າຄນັໂ ໃນການປະກ ບສ່ວນສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໂ ຂ ງບນັດາສະໂ
ຫາຍ.ໂ 
 ສງັລວມແລວ້ໂ ຜນົງານການເຄື່  ນໄຫວໃນໜຶ່ ງປີຜ່ານມາໂ ແມ່ນມຢ່ີາງຫຼວງຫຼາຍໂ ເປັນການຢັງ້ຢືນ
ເຖ ງຄວາມຄວາມຮບັຜ ດຊ ບສູງ,ໂ ຄວາມເ າົໂໃຈໃສ່,ໂ ເຮດັຫຼ ້ນໜາ້ທີ່ ການເມ ືງທີ່ ພກັ-ລດັໂ ແລະໂ ປະໂ
ຊາຊນົມ ບໝາຍໃຫ.້ໂ ກີເທື່  ໜຶ່ ງ, ຂາ້ພະເຈົາ້ໂຕາງໜາ້ໃຫພ້ກັ-ລດັຖະບານໂແລະໂໃນນາມສ່ວນຕວົໂຂ 
ສະແດງຄວາມຍ ້ງຍ ຊມົເຊຍີຜນົງານທີ່ ບນັດາສະຫາຍຍາດມາໄດຢ່້າງສຸດ ກົສຸດໃຈໂ(ໂຂ ຊມົເຊຍີໂ). 
 

ບນັດາທ່ານໂຍ ງໂແລະໂທ່ານໂຊາຍໂທີ່ ຮກັແພງທງັຫຼາຍໂ!ໂ 
 

ປີໂ 2018ໂ ທີ່ ຜ່ານມາໂ ເຖ ງວ່າຈະຍາດໄດຜ້ນົງານ ນັໃຫຍ່ຫຼວງແລວ້ກ ່ ຕາມ,ໂ ແຕ່ຄຽງຄູ່ກບັຜນົງານ
ດັ່ ງກ່າວກ ່ ປາສະຈາກບ ່ ໂໄດຈ້ດຸ ່ ນໂ ແລະໂ ຂ ຄ້ງົຄາ້ງໂ ຈ ານວນໜຶ່ ງ,ໂ ດັ່ ງທີ່ ບນັດາສະຫາຍໂ ໄດພ້ ້ມກນັ
ສະຫຸຼບຕລີາຄາໃນກ ງປະຊຸມໂດັ່ ງກ່າວນີແ້ລວ້,ໂຂາ້ພະເຈົາ້ໂຂ ຮຽກຮ ້ງໃຫບ້ນັດາສະຫາຍໂຈົ່ ງພ ້ມກນັ
ເ າົໃຈໃສ່ຫາວ ທກີານ,ໂມາດຕະການໃນການແກໄ້ຂໂບນັດາຈດຸ ່ ນໂແລະໂຂ ຄ້ງົຄາ້ງໂໃນປີທີ່ ຜ່ານມານັນ້
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ໃຫດ້ໂີ ແລະໂ ເປັນການສບືຕ ່ ປະຕ ບດັຕາມເນື ້ໃນຈ ດໃຈໂ ກ ງປະຊຸມໃຫຍ່ໂ ຄັງ້ທໂີ X ຂອງ          
                        ງ        ງຂ                                          
               ອ               ອ   ງອ         ຂອງ   -                 ງ    
     ອງ  ອງ    ຂອງ                  ງ       ອ   ລກັ,ໂ ປົກປັກຮກັສາ,ໂ ຟື້ນ້ຟູ,ໂ ສບືທ ດ,ໂ
ເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊື ້ໂ ແລະໂ ຄຸນຄ່າມ ລະດກົວດັທະນະທ າໂ ທີ່ ເປັນເ ກະລກັຂ ງຊາດໂ ໃຫຍ້ນືຍງົ,ໂ
ສາ້ງແບບແຜນດ າລງົຊວີ ດໂ ວດັທະນະທ າໃໝ່,ໂ ພດັທະນາ ະລ ຍະທ າທາງດາ້ນຈ ດໃຈໂ ຂ ງສງັຄມົ,ໂ
ພ ້ມທງັຮບັເ າົຄຸນຄ່າວດັທະນະທ າທີ່ ກາ້ວໜາ້ໂ ແລະໂ ສ ດຄ່ ງກບັຍຸກສະໄໝຢ່າງມກີານເລ ືກເຟັນ້,ໂ
ຕາ້ນວດັທະນະທ າທີ່ ເສື່  ມຊາມ,ໂການເຊື່  ຖແືບບງມົງວາຍໂແລະໂຫຼາ້ຫຼງັ,ໂຍູຂ້ະບວນການສາ້ງຄ ບຄວົໂ
ແລະໂບາ້ນວດັທະນະທ າໂ ໃຫກ້າຍເປັນຂ ງທົ່ ວປວງຊນົ,ໂແກໄ້ຂຄວາມແຕກຕ່າງໂ ກ່ຽວກບັການຊມົໃຊ ້
ວດັທະນະທ າລະຫວ່າງໂ ຕວົເມ ືງໂ ແລະໂ ຊນົນະບດົ;ໂ ສົ່ ງເສມີການປະດ ດສາ້ງດາ້ນວດັທະນະທ າໂ ແລະໂ
ການປະດ ດຄ ດແຕ່ງໂ ແນໃສ່ພດັທະນາຜະລ ດຕະພນັວດັທະນະທ າໂ ໃຫມ້ຄີວາມ ຸດມົສມົບູນ,ໂ ຫຼາກ
ຫຼາຍຮູບແບບໂ ແລະໂ ມຄຸີນນະພາບ;ໂ ພດັທະນາຂະແໜງການທ່ ງທ່ຽວໂ ໃຫກ້າຍເປັນ ຸດສາຫະກ າທີ່
ຄບົຊຸດໂ ເປັນທ່າແຮງພືນ້ຖານຂ ງເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດ,ໂ ດວ້ຍການສົ່ ງເສມີການທ່ ງທ່ຽວວດັທະນະ 
ທ າ,ໂທ າມະຊາດໂແລະໂປະຫວດັສາດ. 

ໂໃນອ ກາດນີ,້ໂ ຂາ້ພະເຈົາ້ໂ ຂ ມບີາງຄ າເຫນັໂ ເພື່  ແລກປ່ຽນກບັບນັດາສະຫາຍໂ ຕ ່ ກບັບາງຈດຸສຸມ
ໃນການພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂວດັທະນະທ າໂແລະໂທ່ ງທ່ຽວໂໃນຕ ່ ໜາ້ດັ່ ງນີ:້ 

 

1. ດາ້ນການເມ ືງແນວຄ ດ:ໂ ເປັນບນັຫາສ າຄນັ,ໂ ກ່ ນ ື່ ນໝດົແມ່ນຄະນະນ າທຸກຂັນ້ ຕ ້ງມແີນວຄ ດເປັນ
ເ ກະພາບໂ ຕ ່ ກບັແນວທາງນະອຍບາຍຂ ງພກັ-ລດັ,ໂ ມຄີວາມເຊື ້່  ໝັນ້ຕ ່ ການນ າພາຂ ງພກັ-ການຄຸມ້
ຄ ງຂ ງລດັໂ ແລະໂມຄີວາມເປັນເ ກະພາບພາຍໃນຢ່າງແທຈ້  ງໂ ໃນການດ າເນນີວຽກງານຕ່າງໆ,ໂໝາຍວ່າ
ຕ ້ງມຄີວາມສາມກັຄເີປັນເ ກະພາບໂ ແຕ່ສູນກາງຫາທ ້ງຖ ່ ນໃຫໜ້ກັແໜນ້,ໂ ຈະວາງແຜນ ນັໃດ,ໂ ກ າ
ນດົ ນັໃດໂ ກ ່ ຕ ້ງເປັນເ ກະພາບກນັບນົພືນ້ຖານແນວທາງແຜນນະອຍບາຍໂ ແລະໂ ຕາມຫຼກັການນ າພາໂ
ແລະໂເຄື່  ນໄຫວຂ ງພກັ,ໂຕກົລງົຮບັຮ ງເປັນເ ກະພາບນ າກນັແລວ້ໂກ ່ ຕ ້ງປຸມ້ລຸມສາມກັຄເີປັນເ ກະ
ພາບກນັໂໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໃຫສ້ າເລດັ. 
 

2. ໃຫກ້ າໄດແ້ນວທາງນະອຍບາຍຂ ງພກັ-ລດັຢ່າງເລ ກເຊ ່ ງ:ໂ ໂ ໝາຍວ່າໂ ຢາກໃຫເ້ າົໃຈໃສ່ຄົນ້ຄວາ້ໂ ແລະໂ ກ າໂໂໂ
ແໜນ້ແນວທາງນະອຍບາຍ,ໂມະຕ ຄ າສັ່ ງ,ໂລະບຽບການຕ່າງໆຂ ງພກັ-ລດັໂຢ່າງເລ ກເຊ ່ ງ,ໂຢ່າພຽງ ່ານຜ່ານ
ແບບເຜນີ ໂໆ ທີ່ ຂາດການຄົນ້ຄວາ້ເພື່  ຜນັຂະຫຍາຍ,ໂ ອດຍສະເພາະແມ່ນບນັດາມະຕ ທີ່   ກມາໃໝ່ໆໂ
ຂ ງໂກ ງປະຊຸມພກັ,ໂ ຂ ງສະພາແຫ່ງຊາດໂ ແລະໂ ຂ ງລດັຖະບານໂ ເປັນຕົນ້ແມ່ນມະຕ ກ ງປະຊຸມຄບົ
ຄະນະໂຄັງ້ທໂີ 7ໂຂ ງຄະນະບ ລ ຫານງານສູກາງພກັໂ ສະໄໝທໂີXໂ ເປັນຕົນ້ແມ່ນມະຕ ໂ 057/ຄບສພໂ ວ່າ
ດວ້ຍການເພີ່ ມທະວກີານນ າພາແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນເສດຖະກ ດ-ການເງ  ນໂ ແລະໂ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້
ແຂງໂຂ ງການຄຸມ້ຄ ງມະຫາກພາກ;ໂມະຕ ໂ056/ຄບສພໂວ່າດວ້ຍການປັບປຸງຮາກຖານການເມ ງໂຂ ງ
ລະບ ບປະຊາທ ປະໄຕໂປະຊາຊນົລາວໂໃຫເ້ຂັມ້ແຂງໂແລະໂໜກັແໜາ້ນ.ໂຮຽກຮ ້ງມາຍງັບນັດາສະຫາຍໂ
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ເ າົໃຈໃສ່ຄົນ້ຄວາ້ຢ່າງລະ ຽດຖີ່ ຖວ້ນໂເພາະມະຕ ດັ່ ງກ່າວນີໂ້ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ຢ່າງເລ ກເຊ ່ ງໂແລະໂຖກືຕ ້ງກບັ
ສະພາບການຕວົຈ ງໃນປັດຈບຸນັໂທີ່ ຄະນະບ ລ ຫານງານສູນກາງພກັໂໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ຮບັຮ ງແລວ້,ໂສະນັນ້ໂຈ  ່ ງ
ຢາກໃຫເ້ າົໃຈໃສ່ຄົນ້ຄວາ້ໂ ແລະໂ ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍເຂົາ້ໃນວຽກງານຕວົຈ ງຂ ງຕນົໂ ຢ່າງເປັນຮູບປະທ າ
ທີ່ ແທຈ້  ງ. 

 

3. ດາ້ນກງົຈກັການຈດັຕັງ້ໂແລະໂ ບຸກຄະລາກ ນ:ໂກະຊວງຂ ງບນັດາສະຫາຍໂ ເປັນກະຊວງທີ່ ໃຫຍ່ໂປະກ ບ
ດວ້ຍຫຼາຍໜາ້ວຽກ,ໂ ສະນັນ້,ໂ ການຈດັວາງລະບບົການຈດັຕັງ້ພາຍໃນໂ ແລະໂ ການຈດັວາງບຸກຄະລາກ ນ
ແມ່ນບນັຫາສ າຄນັ.ໂ ຜ່ານມາບນັດາສະຫາຍກ ່ ເຮດັໄດດ້ແີລວ້ໂແຕ່ຢາກໃຫມ້ກີານຄົນ້ຄວາ້ຄນື,ໂກວດກາຄນືໂ
ໃຫລ້ະ ຽດຖີ່ ຖວ້ນໂ ແລະໂ ແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈ ງຂ ງວຽກງານໃນປັດຈບຸນັ.ໂ ບນັຫາກງົຈກັ
ການຈດັຕັງ້ໂ ແລະໂ ບຸກຄະລາກ ນນີໂ້ ມະຕ ກ ງປະຊຸມຄບົຄະນະໂຄັງ້ທໂີ 7ໂຂ ງຄະນະບ ລ ຫານງານສູກາງ
ພກັໂສະໄໝທໂີXໂກ ໄດເ້ວົ ້າ້ຢ່າງຈະແຈງ້ແລວ້ໂຂ ໃຫເ້ າົມາຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍໂຖາ້ເຫນັວ່າກມົໃດ,ໂກ ງໃດ
,ໂ ພະແນກການໃດວຽກບ ່ ຫຼາຍໂ ຫຼໂື ວຽກໃກຄ້ຽງກນັ,ໂ ບຸກຄະລາກ ນແຕ່ລະບ່ ນພດັມໜີ ້ຍນັນ້,ໂ ຂ ໃຫ ້
ອຮມເຂົາ້ກນັໂ ເຮດັໃຫກ້ງົຈກັການຈດັຕັງ້ຮດັກຸມໂ ແລະໂ ສ ດຄ່ ງກບັໜາ້ວຽກຕວົຈ ງ,ໂ ເຊ ່ ງຜ່ານມາສ ານກັ
ງານນາຍກົໂກ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕ ບດັແລວ້ແຕ່ກ່ ນມໂີ10ໂກມົໂຂ ງໂຫລບໂແລະໂ6ໂຄະນະກ າມະການລະດບັ
ຊາດໂຈາກນັນ້ໂໄດອ້ຮມບາງກມົເຂົາ້ກນັໂປັດຈບຸນັຍງັເຫຼ ືພຽງໂ7ໂກມົໂແລະໂຊບັຊ ້ນໂ6ໂວຽກຂ ງຄະນະ
ກ າມະການລະດບັຊາດໂໄປໃຫກ້ະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ ້ງຮບັຜ ດຊ ບໂເປັນເສນາທ ການ.ໂພ ້ມນັນ້,ໂການຈດັວາງ
ບຸກຄະລາກ ນໂ ກ ່ ເປັນ ນັໜຶ່ ງທີ່ ສ າຄນັໂ ຂ ໃຫເ້ າົໃຈໃສ່ຄົນ້ຄວາ້ລງົເລ ກແທ້ໆ ,ໂ ຊບັຊ ້ນຈດັວາງໃຫແ້ທດໂໂ
ເໝາະກບັຄວາມຮູ,້ໂ ຄວາມສາມາດວ ຊາສະເພາະໂ ແລະໂ ມຄີວາມຮບັຜ ດຊ ບຕ ່ ໜາ້ທີ່ ວຽກງານຢ່າງແທຈ້  ງ,ໂ
ຂ ໃຫບ້ນັດາສະຫາຍພ ້ມກນັຄົນ້ຄວາ້ເປັນເ ກະພາບໂແລະໂພ ້ມກນັກາ້ຕດັສ ນໃຈ,ໂກາ້ປະຕ ບດັຢ່າງແທ ້
ຈ  ງ,ໂກວດກາເບ ່ ງຄນືບ່ ນໃດພະນກັງານເຫຼ ືບ ່ ພ ,ໂພະນກັງານບ ່ ມຄຸີນະພາບ,ໂເຮດັວຽກແປະໆບາງ ໂໆກ ຕ ້ງ
ແກໃ້ຫໄ້ວ.ໂ ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ໂ ກ ຕ ້ງໄດເ້ າົໃຈໃສ່ໃນການກ ່ ສາ້ງພະນກັງານຢ່າງມຈີດຸສຸມໂ ຕາມຄວາມ
ຕ ້ງການຂ ງວຽກງານຕວົຈ ງ,ໂຍງັຂາດບຸກຄະລາກ ນດາ້ນໃດແມ່ນໃຫເ້ລັ່ ງໃສ່ສາ້ງດາ້ນນັນ້,ໂເພື່  ມາບນັຈຸ
ເຂົາ້ເຮດັວຽກນັນ້,ໂ ບ ່ ແມ່ນຈະຮບັເ າົຄນົທີ່ ບ ່ ຮູວ້ຽກເຂົາ້ມາເຮດັວຽກນັນ້,ໂ ຄດືັ່ ງບນັດາສະຫາຍໄດຮູ້ແ້ລວ້ໂ
ໃນສ ງສາມປີມານີໂ້ ລດັຖະບານໄດຫຸຼ້ດຕວົເລກການ ະນຸມດັຮບັລດັຖະກ ນລງົ,ໂ ປີນີ ້ະນຸມດັພຽງແຕ່ໂ
1.500ໂຄນົ,ໂສະນັນ້ໂຂ ໃຫເ້ າົໃຈໃສ່ຕ ່ ກບັບນັຫາພະນກັງານ. 
 

4. ດາ້ນນ ຕ ກ າ:ໂ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມຈ າເປັນທີ່ ຂາດບ ່ ໄດ,້ໂ ການຄຸມ້ຄ ງລດັ,ໂ ຄຸມ້ຄ ງສງັຄມົໂໃນ
ປັດຈບຸນັໂຕ ້ງໄດຫ້ນັໄປສູ່ການຄຸມ້ຄ ງດວ້ຍລະບຽບກດົໝາຍ,ໂພວກເຮາົບ ່ ສາມາດຈະຄຸມ້ຄ ງກນັດວ້ຍ
ຮູບການປະເພນ,ີໂດວ້ຍຄວາມຊ ນເຄຍີຄແືຕ່ເກົ່ າໄດແ້ລວ້,ໂເພາະສງັຄມົມກີານປ່ຽນແປງ,ໂພດຶຕ ກ າຂ ງຄນົ
ມກີານປ່ຽນແປງ,ໂສະນັນ້,ໂການຄຸມ້ຄ ງທຸກວຽກງານແມ່ນຈ າເປັນຕ ້ງໄດມ້ລີະບຽບກດົໝາຍເຂົາ້ມາຄຸມ້
ຄ ງ.ໂກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂວດັທະນະທ າໂແລະໂທ່ ງທ່ຽວໂກ ເຊັ່ ນດຽວກນັໂຢາກໃຫເ້ າົເປັນວຽກຈດຸ
ສຸມ ນັໜຶ່ ງ,ໂ ຂ ໃຫບ້ນັດາສະຫາຍມກີານຄົນ້ຄວາ້ເບ ່ ງວ່າໂ ພວກເຮາົມກີດົໝາຍ,ໂ ລະບຽບການ ນັໃດແດ່
ແລວ້,ໂນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານຕວົຈ ງໂປັດຈບຸນັແທດເໝາະແລວ້ບ ່ ?ໂຫຼໂືຕ ້ງໄດປັ້ບປຸງໂແລະໂ ນັໃດບ ່ ທນັ
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ມທີີ່ ຈະຕ ້ງໄດສ້າ້ງໃໝ່ໂ ຂ ໃຫຈ້ດັລຽງ ນັດບັຄວາມຈ າເປັນສາ້ງໂ ແລະໂ ຮບີຮ ້ນແບ່ງປັນມ ບໝາຍໃນ
ການສາ້ງໂພ ້ມທງັສະເໜໄີປຫາລດັຖະບານໂແລະໂສະພາເພື່  ສາ້ງ,ໂເພາະການສາ້ງກດົໝາຍໜຶ່ ງ,ໂລະບຽບ
ການໜຶ່ ງ  ກມາບ ່ ແມ່ນເລື່  ງງ່າຍ,ໂ ຕ ້ງໃຊເ້ວລາເພື່  ຄົນ້ຄວາ້ໃຫລ້ະ ຽດຖີ່ ຖວ້ນໂ ແລະໂ ມກີານທາບ
ທາມເ າົຄ າຄ ດຄ າເຫນັໂ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ້ງ,ໂ ນບັທງັນກັທຸລະກ ດຜູປ້ະກ ບການໂ ແລະໂ ປະຊາໂ
ຊນົໂເພາະແນວທາງຂ ງພກັເຮາົໂແມ່ນ ງີໃສ່ມະຫາຊນົ.ໂສະນັນ້ຂ ໃຫບ້ນັດາສະຫາຍເ າົໃຈໃສ່. 

 

5. ດາ້ນຖະແຫຼງຂ່າວ:ໂ ໂ ຂ ໃຫເ້ າົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຕາມມະຕ ຂ ງສະພາທີ່ ໄດຮ້ບັຮ ງຄ:ືໂ ສູຊ້ນົຫນັຈາກ
ລະບບົ ະນາລ໋ ກມາເປັນລະບບົດຈີຕີ ລທ໌ີ່ ທນັສະໄໝໂ ໃນທົ່ ວປະເທດໂ ແລະໂ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງອທລະ
ອຄ່ງໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມໂ 350ໂບາ້ນ,ໂນີແ້ມ່ນຄາດໝາຍໃຫຍ່ຈະຕ ້ງໄດພ້ ້ມກນັສູຊ້ນົໃຫສ້ າເລດັໂ ແລະໂຕ ້ງຫນັ
ໄປຊມົໃຊສ້ື່ ແບບໃໝ່ໃຫຫຼ້າຍ.ໂພ ້ມນັນ້,ໂດາ້ນເນື ້ໃນ,ໂຄວາມວ່ ງໄວໂບນັດາສະຫາຍກ ່ ເຮດັໄດດ້ແີລວ້ໂ
ແຕ່ຢາກໃຫເ້ າົໃຈໃສ່ເພີ່ ມເຕມີໂອດຍສະເພາະຂ່າວໂຢາກໃຫພ້ະຍາມຍາມຫຸຼດຜ່ ນຂ່າວພ ທກີານ,ໂຂ່າວບນັ
ເທງີໂ ທີ່ ບ ່ ຈ າເປັນລງົ,ໂ ຫນັມາຜະລ ດຂ່າວທີ່ ຕ ດພນັກບັການສາ້ງສາພດັທະນາໂ ສາລະຄະດຄີວາມຮູຕ່້າງໆ,ໂ
ການຜະລ ດທີ່ ຕ ດພນັກບັການດ າລງົຊວີ ດ,ໂ ວຽກດຄີນົເດັ່ ນທີ່ ເປັນບດົຮຽນໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ,ໂ ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ໂ
ກ ຕ ້ງໃຫມ້ຂ່ີາວຕ ານ ວ ຈານໂ ໃນສ ່ ງທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ້ງໄປພ ້ມໆກນັ.ໂ ນ ກນັນ້,ໂ ລາຍການບນັເທງີໂ ຜ່ານມາ
ເຫນັວ່າມແີຕ່ເປີດເພງເປັນສ່ວນໃຫຍ່,ໂ ຂ ໃຫບ້ນັດາສະຫາຍຄົນ້ຄວາ້ປັບປຸງລາຍການບນັເທງີຕື່ ມໂ ໃຫ ້
ສາມາດດງຶດູດຜູຊ້ມົໄດດ້ຂີ ຶນ້ໂ ອດຍສະເພາະຢາກໃຫຫ້ນັມາຜະລ ດລາຍການບນັເທງີປະເພດເກມອຊໂ ມີ
ການແຂ່ງຂນັໃນດາ້ນຕ່າງໆໂ ເພາະມນັຈະບ ່ ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ເພື່  ການບນັເທງີໂ ແຕ່ມນັຍງັຈະເປັນການ
ຊຸກຍູໃ້ຫຄ້ວາມຮູ,້ໂພດັທະນາຄນົໄປໃນອຕ.ໂນ ກນັນ້,ໂຂ ໃຫມ້ກີານກະຕຸກຊຸກຍູ,້ໂມກີານຍ ້ງຍ ຊມົເຊຍີ
ໃຫລ້າງວນັໂດວ້ຍການຄດັເລ ືກນກັຂ່າວ,ໂນກັຈດັລາຍການ,ໂນກັປະດ ດຄ ດແຕ່ງຕ່າງ ໂໆ ໃນແຕ່ລະປີໂຈະ
ເປັນການສາ້ງກ າລງັໃຈ,ໂກະຕຸກຊຸກຍູຄ້ວາມຫາ້ວຫນັ,ໂຄວາມເ າົໂໃຈໃສ່ຕ ່ ໜາ້ທີ່ ວຽກງານຂ ງພະນກັງານ.ໂ
ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມເຊື່  ໝັນ້ວ່າໂ ບນັດາສະຫາຍຈະສາມາດເຮດັໄດໂ້ ເພາະໃນຕວົຈ ງກ ໂໄດກ້ ານດົໃນແຜນ
ພດັທະນາໝດົແລວ້. 
 

6. ວຽກງານວດັທະນະທ າ:ໂໃນປີໂ2019ໂນີ,້ໂຕ ້ງສຸມໃສ່ການສາ້ງຄ ບຄວົວດັທະນະທ າໂໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມໂ30.000ໂ
ຄ ບຄວົ,ໂສາ້ງບາ້ນວດັທະນະທ າໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມໂ250ໂບາ້ນໂຕາມຄາດໝາຍທີ່ ກ ານດົໄວ,້ໂແຕ່ການສາ້ງນັນ້ໂຂ 
ໃຫເ້ນັນ້ດາ້ນມາດຖານຄຸນນະພາບຕື່ ມໂແລະໂໃຫເ້ປັນເຈົາ້ການໃນການຕ ດຕາມຊຸກຍູກ້ານສະ   ເໜເີ າົທົ່ ງ
ໄຫຫນີໂແຂວງຊຽງຂວາງໂເຂົາ້ເປັນມ ລະດກົອລກໂແລະໂຮບີຮ ້ນປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ້ງ
ຕ່າງ ໂໆໃນການດ າເນນີເ ກະສານໂນ າສະເໜເີ າົພູຫນີໜາມໜ ່ ໂແຂວງຄ າມ່ວນ,ໂລວມທງັຟ ້ນລ າວງົລາວໂ
ແລະໂສີນ້ລາຍນາກລາວໂ ເຂົາ້ເປັນມ ລະດກົອລກໂໃຫທ່້ວງທນັຕາມແຜນການໂ ແລະໂສບືຕ ່ ປົກປັກຮກັສາ,ໂ
ເສມີຂະຫຍາຍສ ລະປະວດັທະນະທ າ ນັດງີາມຂ ງຊາດລາວເຮາົໃຫດ້ໂີ ແລະໂ ຕ ້ງເລັ່ ງແກໄ້ຂປາກດົການ
ຫຍ ທ້ ຕ່້າງໆທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜ ດຊ ບຂ ງຕນົໃຫໄ້ດ ້ ແລະໂ ໃຫໄ້ວໂ ເພື່   ດັຕນັຫາງສຽງສງັຄມົຕ່າງໆ
ນາໆນັນ້. 
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7. ວຽກງານທ່ ງທ່ຽວ:ໂ ເປັນວຽກງານໜຶ່ ງທີ່ ລດັຖະບານໂ ສປປໂ ລາວໂ ໄດຖ້ເື າົວຽກງານການທ່ ງທ່ຽວເປັນ
ຂະແໜງເສດຖະກ ດສ າຄນັໜຶ່ ງໂແລະໂເປັນກ າລງັແຮງຍູດ້ນັ,ໂຂບັເຄື່  ນການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກ ດຂ ງ
ປະເທດ,ໂດັ່ ງນັນ້ໂຈ  ່ ງໄດ ້ະນຸມດັໃຫຈ້ດັປີທ່ ງທ່ຽວລາວໂ2018ໂທີ່ ຜ່ານມາໂແລະໂ ປີນີກ້ ໄດເ້ຫນັດໂີແລະໂ
ຕກົລງົໃຫເ້ປີດປີທ່ ງທ່ຽວລາວ-ຈນີໂ ໂ ອດຍສະພາກ ໄດຮ້ບັຮ ງໂ ແລະໂ ວາງຄາດໝາຍໃຫດ້ງຶດູດນກັທ່ ງ
ທ່ຽວຈນີໂແລະໂຕ່າງປະເທດເຂົາ້ມາລາວໂບ ່ ໃຫຫຸຼ້ດໂ4,5ໂລາ້ນເທື່  ຄນົໂແລະໂສາ້ງລາຍຮບັໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກ່ວາໂ
700ໂ ລາ້ນອດລາສະຫະລດັ,ໂ ນີຖ້ເືປັນໜາ້ທີ່ ຂ ງທຸກຂະແໜງການນບັທງັສູນກາງໂ ແລະໂ ທ ້ງຖ ່ ນ,ໂ ທງັ
ພາກລດັ,ໂ ພາກທຸລະກ ດໂ ແລະໂ ທົ່ ວປວງຊນົເວົາ້ລວມ,ໂ ເວົາ້ສະເພາະແມ່ນກະຊວງໂ ຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂ
ວດັທະນະທ າໂ ແລະໂ ທ່ ງທ່ຽວໂ ເປັນຫຼກັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໃຫບ້ນັລຸຜນົສ າເລດັ,ໂ ບນັດາສະຫາຍກ 
ໄດດ້ າເນນີການມາແລວ້ໂ ອດຍສະເພາະໄດຈ້ດັພ ທເີປີດປີທ່ ງທ່ຽວລາວ-ຈນີໂ 2019ໂ ຢ່າງເປັນທາງການໃນ
ວນັທໂີ25ໂມງັກ ນໂ2019ໂທີ່ ຜ່ານມາໂແລະໂບນັດາສະຫາຍກ ່ ໂໄດປ້ະສານສມົທບົກບັຝ່າຍຈນີໂໃນການກ າ
ນດົກ ດຈະກ າໃຫຍ່ຫຼກັໂ8ໂກ ດຈະກ າໂອດຍຈດັຢູ່ລາວໂ4ໂກ ດຈະກ າໂແລະໂຈດັຢູ່ຈນີໂ4ໂກ ດຈະກ ານັນ້,ໂຂ 
ໃຫບ້ນັດາສະຫາຍເ າົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໃຫດ້,ີໂໃຫມ້ຜີນົສ າເລດັ,ໂອດຍຈະຕ ້ງໄດປ້ະສານສມົທບົວາງ
ແຜນໃຫລ້ະ ຽດອດຍໄວ.ໂ ນ ກຈາກໂ 8ໂ ກ ດຈະກ າທີ່ ໄດກ້ ານດົນັນ້ແລວ້,ໂ ຂ ໃຫມ້ກີານສມົທບົລະຫວ່າງ
ສູນກາງໂແລະໂທ ້ງຖ ່ ນຄົນ້ຄວາ້ຈະຈດັກ ດຈະກ າໃດເພີ່ ມຢູ່ບນັດາແຂວງ,ໂນະຄ ນຫຼວງໂທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະ
ສມົໂ ແລະໂ ຈະມປີະສ ດທ ພາບ,ໂ ປະສ ດທ ຜນົດໂີ ເຮດັໃຫປີ້ທ່ ງທ່ຽວລາວ-ຈນີໂ 2019ໂ ມບີນັຍາກາດ ນັ
ຟົດຟືນ້. 
ພ ້ມດຽວກນັນັນ້,ໂຂ ໃຫເ້ າົໃຈໃສ່ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ້ງໂເພື່  ພ ້ມກນັແກ ້

ໄຂສ ່ ງ ຸດຕນັ,ໂ ກດີຂວາງແກ່ການທ່ ງທ່ຽວໃຫໄ້ດອ້ດຍໄວໂ ເພື່  ເຮດັແນວໃດໃຫສ້າມາດເ ື ້  ານວຍຄວາມ
ສະດວກໂແລະໂເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູແ້ກ່ການທ່ ງທ່ຽວ,ໂຫາກ ນັໃດມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໂນ ກເໜ ືຄວາມ
ຮບັຜ ດຊ ບຂ ງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂວດັທະນະທ າໂແລະໂທ່ ງທ່ຽວໂໂທີ່ ຈະຕ ້ງແກນ້ັນ້ໂກ ໃຫສ້ະເໜໄີປ
ຍງັລດັຖະບານເປັນລາຍລກັ ກັສ ນໂເພື່  ໃຫລ້ດັຖະບານຄົນ້ຄວາ້ພ ຈາລະນາແກໄ້ຂ.ໂ 

 
 

ບນັດາທ່ານແຂກທີ່ ມກີຽດໂບນັດາສະຫາຍໂທີ່ ນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງໂ!ໂ 
 

ທງັໜດົທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດມ້ຄີ າເຫນັຍກົຂຶນ້ມານັນ້,ໂ ຢາກໂໃຫບ້ນັດາສະຫາຍນ າໄປຄົນ້ຄວາ້ໂ ເພື່  ປັບໂ
ປຸງວຽກງານໂໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນທີ່ ດຂີ ຶນ້.ໂ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຊື່  ໝັນ້ວ່າໂ ດວ້ຍຄວາມຮບັຜ ດຊ ບຕ ່ ໜາ້ທີ່ ການໂ
ເມ ືງຂ ງບນັດາສະຫາຍໂກ  ຄຄືະນະພກັ-ຄະນະນ າໂແລະໂພະນກັງານລດັຖະກ ນໃນທົ່ ວຂະແໜງການ
ທງັສູນກາງໂ ແລະໂ ທ ້ງຖ ່ ນໂ ຈະເຮດັໃຫວ້ຽກງານໂ ຖະແຫຼງຂ່າວ,ໂ ວດັທະນະທ າໂ ແລະໂ ທ່ ງທ່ຽວໂ ມີ
ບາດກາ້ວຫນັປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງໜກັແໜນ້ໂ ເພື່  ພ ້ມກນັຕດັສ ນໃຈບຸກທະລຸເປົາ້ໝາຍຕ່າງໆໂ ທີ່ ໂໄດກ້ ານດົ
ໄວ.້ໂ 

 

ສຸດທາ້ຍນີ,້ໂຂ  ວຍພ ນໂບນັດາສະຫາຍທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກ ງປະຊຸມຄັງ້ນີໂ້ຈ ົ່ ງມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງ,ໂ
ມຄີວາມຜາສຸກໃນຊ ວ ດສ່ວນຕວົ,ໂຄ ບຄວົໂແລະໂປະສບົຜນົສ າເລດັໃນໜາ້ທີ່ ວຽກງານທຸກປະການ. 

“ຂ ຂ ບໃຈ” 


