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ບດົກ່າວເປີດ 
    ຂອງ ທ່ານ ສຈ.ດຣ. ບ ່ ແສງຄ າ ວງົດາລາ, ກ າມະການສູນກາງພກັ, ລດັຖະມນົຕ ີ 

ກະຊວງ ຖວທ ຕ ່ ກອງປະຊຸມວຽກງານ ຖວທ ທົ່ ວປະເທດ 
ວນັທ ີ12 ກຸມພາ 2019, ທີ່  ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ. 

ຮຽນ: ບນັດາທ່ານຮອງລດັຖະມນົຕ,ີ ຮອງເຈົ ົ້າແຂວງ, ຫວົໜົ້າກມົ, ຮອງກມົ, ຫວົໜົ້າພະແນກ 
ຖວທ ຈາກແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 

- ບນັດາທ່ານຜູ ົ້ແທນກອງປະຊຸມ, ແຂກທີ່ ມກີຽດ ທ່ານຍງິທ່ານຊາຍ ທີ່ ນບັຖ ື ແລະ ຮກັແພງ
ທງັຫຼາຍ. 
 

ໃນທ່າມກາງບນັຍາກາດທີ່ ທົ່ ວພກັ, ທົ່ ວປວງຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າພວມພົ້ອມກນັສບືຕ ່ ຫ ົ້າວຫນັ
ຕັ ົ້ງໜ ົ້າບຸກບນືຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ົ້ງທ ີ X ຂອງພກັ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ ົ້ງທ ີ VIII ຄຽງຄູ່ກບັບນັຍາກາດທີ່ ພວກເຮາົໄດ ົ້ພ ົ້ອມກນັສະເຫຼມີສະ 
ຫຼອງໃຫຍ່ ວນັສ ົ້າງຕັ ົ້ງກອງທບັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ຄບົຮອບ 70 ປີ ຢ່າງສມົກຽດ ແລະ ງານ
ສະຫຸຼບການຈດັຕັ ົ້ງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ໃນມືົ້ວານນີ ົ້ຢ່າງຄກຶຄື ົ້ນ ແລະ ມຄີວາມໝາຍອນັເລກິ 
ເຊິ່ ງນັ ົ້ນ, ອງີຕາມການອະນຸມດັຈາກຫົ້ອງວ່າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ສະບບັເລກທ ີ
232/ຫສນຍ, ລງົວນັທ ີ11 ກຸມພາ 2019, ມື ົ້ນີ ົ້ພວກເຮາົຈຶ່ ງ ໄດ ົ້ຈດັກອງປະຊຸມວຽກງານ ຖວທ ທົ່ ວ
ປະເທດຂຶົ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ ອພ ົ້ອມກນັສະຫຸຼບຕລີາຄາສະພາບວຽກງານ ຖວທ ໃນໜຶ່ ງປີຜ່ານ 
ປີ 2018 ແລະ ກ ານດົທດິທາງແຜນການຕ ່ ໜ ົ້າ ໃນສກົປີ 2019. 

      ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ຂ ົ້າພະເຈົ ົ້າຂ ສະແດງຄວາມຍນິດ,ີ ຊມົເຊຍີ ແລະ ຕ ົ້ອນຮບັ
ບນັດາຜູ ົ້ແທນກອງປະຊຸມທງັຂັ ົ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ົ້ອງຖີ່ ນ ພ ົ້ອມດ ົ້ວຍ ບນັດາຜູ ົ້ຕາງໜົ້າຈາກ
ສະມາຄມົທີ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງ, ບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ບນັດາທ່ານແຂກທີ່ ມກີຽດທີ່ ໄດ ົ້ເຂົ ົ້່ າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມທີ່ ມຄີວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັໃນມືົ້ນີ ົ້. (ຂ ຊມົເຊຍີ); 
 

ບນັດາທ່ານ ຜູ ົ້ແທນກອງປະຊຸມ ທີ່ ນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງ! 

ພເິສດປີນີ ົ້ ກ່ອນກອງປະຊຸມ ຖວທ ທົ່ ວປະເທດ, ພວກເຮາົໄດ ົ້ສ າເລດັບາງວຽກງານທີ່ ສ າຄນັ
ຂອງຂະແໜງການຈ ານວນໜຶ່ ງ ເຊັ່ ນ: ໄດ ົ້ສ າເລດັການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈນີ 2019ຂື ົ້ນ ຢ່າງ
ເປັນທາງການຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງສອງລດັຖະບານລາວ-ຈນີ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຢ່າງ
ສມົກຽດ ແລະ ຈບົງາມໃນວນັທ ີ 25 ມງັກອນ 2019 ທີ່ ຜ່ານມາ, ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ ົ້າຮ່ວມ
ເປີດພທິ ີ ຂອງ ທ່ານລດັຖະມນົຕກີະຊວງວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສປ ຈນີ ແລະ ທ່ານ
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ ົ້ການ ໃຫ ົ້



 

2 

 

ກຽດເຂົ ົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກດິຕມິາສກັ ຂອງ ທ່ານ ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ປະທານຄະນະຊີ ົ້ນ າ
ລະດບັຊາດຮບັຜດິຊອບສົ່ ງເສມີປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈນີ 2019. ຂ ຕບົມຊືມົເຊຍີອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ. 

ກອງປະຊຸມ ຖວທ ທົ່ ວປະເທດເທື່ ອນີ ົ້, ຈະຕ່າງກບັທຸກໆເທື່ ອ ເຊິ່ ງພວກເຮາົຈະດ າເນນີເປັນ
ເວລາ 1 ວນັ ໂດຍຈະໄດ ົ້ພ ົ້ອມກນັສະຫຸຼບຕລີາຄາຜນົສ າເລດັຂອງວຽກງານ ຖວທ ໃນໄລຍະ 1 
ປີຜ່ານມາ ທີ່ ລວມມຈີດຸດທີີ່ ພົ ົ້ນເດັ່ ນ ແລະ ຈດຸອ່ອນຂ ົ້ຄງົຄ ົ້າງຂອງ ແຕ່ລະວຽກງານ, ສາຍເຫດທີ່
ພາໃຫ ົ້ມຈີດຸອ່ອນ ແລະ ວທິກີານແກ ົ້ໄຂ ພ ົ້ອມກນັກ ານດົທດິທາງແຜນການຕ ່ ໜ ົ້າ ຂອງ 2019. ຫຼງັ
ຈາກນັ ົ້ນ, ພວກເຮາົຈຶ່ ງປະກອບຄ າຄດິຄ າເຫນັ ແລະ ປຶກສາຫາລກືນັໃນແຕ່ລະດ ົ້ານ: ວຽກງານ
ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະນ າ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວຽກງານເສນາທກິານ, ແລ ົ້ວພວກເຮາົຈະ
ລວບລວມເອາົບນັດາຄ າຄດິຄ າເຫນັ ຂອງ ບນັດາຜູ ົ້ແທນກອງປະຊຸມ ປະກອບເຂົ ົ້າໃສ່ບດົສະຫຸຼບຕີ
ລາຄາວຽກງານ ຖວທ ໃນ ໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ 2018 ແລະ ທດິທາງແຜນການ 2019 ໃຫ ົ້ມເີນື ົ້ອໃນ
ຄບົຖົ້ວນ ແລະ ອຸດມົສມົບູນຂື ົ້ນຕື່ ມອກີ. ພເິສດຢ່າງຍິ່ ງ, ໃນຕອນທົ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ພວກເຮາົ
ຈະໄດ ົ້ພ ົ້ອມກນັຮບັຟັງການໃຫົ້ກຽດ ໂອ ົ້ລມົ ຂອງ ທ່ານຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຕ ່ ຂງົເຂດວຽກງານ 
ຖວທ ເພື່ ອເປັນການຊີ ົ້ທດິເຍອືງທາງໃນການປະຕບິດັຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານ ຖວທ ຂອງພວກເຮາົ 
ໃຫ ົ້ມບີາດກ ົ້າວໃຫມ່ທີ່ ໂດດເດັ່ ນຂື ົ້ນກວ່າເກົ່ າໃນຕ ່ ໜ ົ້າ. 

ບນັດາທ່ານແຂກທີ່ ມກີຽດ ທີ່ ນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງທງັຫຼາຍ 

 ດັ່ ງທີ່ ພວກເຮາົໄດ ົ້ຮູ ົ້ນ າກນັແລ ົ້ວວ່າ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ແມ່ນວຽກງານຊຸກຍູ ົ້ສົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາຄນົ ແລະ ສງັຄມົ ແມ່ນການສ ົ້າງພື ົ້ນຖານອາລຍິະທ າທາງ
ດ ົ້ານຈດິໃຈຂອງສງັຄມົ ເຊິ່ ງເປັນປັດໃຈປະກອບສ່ວນເຂົ ົ້າໃນການຕດັສນິການຄງົຕວົ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງຊາດເຮາົໃຫ ົ້ທຽມທນັກບັບນັດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດເຂົ ົ້າຮ່ວມກບັກະ
ແສຄວາມກ ົ້າວໜົ້າຂອງຂະບວນວວິດັແຫ່ງການພດັທະນາໃນໂລກໄດ ົ້. ໃນ 1 ປີທີ່ ຜ່ານມາ ພວກເຮາົ
ໄດ ົ້ມຜີນົສ າເລດັໃນການຈດັຕັ ົ້ງ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍມະຕຂິອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ົ້ງທ ີX ຂອງພກັ, 
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ົ້ງທ ີVIII, ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ົ້ງທ ີ IV 
ຂອງອງົຄະນະພກັກະຊວງ ແລະ ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັວຽກງານ 3 ສ ົ້າງ ລວມທງັແຜນຍຸດທະສາດ
ພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ 2016-2025 ສາມາດຕລີາຄາໄດ ົ້ວ່າ: ວຽກງານໃນທົ່ ວຂະແໜງການ 
ຖວທ ໄດ ົ້ຮບັການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟືົ້ນດພີ ສມົຄວນ. ຄະນະພກັ, ຄະນະນ າແຕ່
ລະຂັ ົ້ນ ນບັທງັຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ ົ້ອງຖິ່ ນໄດ ົ້ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງ ປະກອບສ່ວນເຂົ ົ້າໃນການ
ຊີ ົ້ນ າ-ນ າພາວຽກງານ ຖວທ ຢ່າງໃກ ົ້ຊດິຕດິແທດຫຼາຍຂື ົ້ນ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນການເອາົໃຈໃສ່ 
ກ ານດົບນັດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສຸມວຽກງານ ຖວທ ເຂົ ົ້າໃນແຜນພດັທະນາທງັຂັ ົ້ນສູນ
ກາງ ແລະ ທ ົ້ອງຖິ່ ນຢ່າງຖກືຕ ົ້ອງສອດຄ່ອງ; ພະນກັງານ-ລັດັຖະກອນ ທົ່ ວຂະແໜງການ ຖວທ 
ພວກເຮາົກ ່ ໄດ ົ້ມຄີວາມຫົ້າວຫນັໃນການປະຕບິດັໜົ້າທີ່ ຂອງຕນົ, ບນັດາກມົ, ກອງອ ົ້ອມຂ ົ້າງກະ 
ຊວງ ແລະ ບນັດາພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຈ າແຂວງ ແລະ 
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ນະຄອນຫຼວງ ໄດ ົ້ມຄີວາມເປັນເຈົ ົ້າການຕ ່ ວຽກງານ, ເປັນເສນາທກິານໃຫົ້ແກ່ຄະນະນ າກະຊວງ ກ ່ ຄື
ຄະນະພກັ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທ ົ້ອງຖິ່ ນດຂີື ົ້ນກວ່າເກົ່ າ ອນັໄດ ົ້ເຮດັໃຫ ົ້ວຽກງານຖະແຫຼງ
ຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ໄດ ົ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ົ້ນກວ່າເກົ່ າ
ທາງດ ົ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ ົ້ງໜ ົ້າເຂົ ົ້າໃນການພດັທະນາເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົ ຂອງປະເທດເຮາົ ໃຫ ົ້ມຄີວາມເຂັ ົ້ມແຂງຂື ົ້ນຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ປະກອບສ່ວນເຮດັໃຫ ົ້ປະເທດ
ຊາດມຄີວາມສະຫງບົ, ມສີະເຖຍລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົທາງດ ົ້ານການເມອືງທີ່ ໜກັແໜົ້ນ, 
ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມຄີວາມສາມກັຄປີອງດອງ ແລະ ມຊີວີດິການເປັນຢູ່ທງັທາງດ ົ້ານວດັຖຸ ກ ຄຈືດິ
ໃຈນບັມື ົ້ນບັດຂີຶ ົ້ນ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ດ ີ ເມື່ ອທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ ົ້ອງຕ ົ້ອງການ ຂອງ ພາລະກດິສ ົ້າງສາພດັທະນາ
ປະເທດຊາດເຮາົ ໃນໄລຍະໃໜ່ແລ ົ້ວ ເຫນັວ່າ: ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ກ ່ ຍງັມບີາງຈດຸອ່ອນ ຂ ົ້ຄງົຄ ົ້າງຢູ່ບ ່ ໜ ົ້ອຍ ເປັນຕົ ົ້ນແມ່ນການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂອງຂະ    
ແໜງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວໃຫົ້ມຄຸີນນະພາບໃໝ່, ວ່ອງໄວທນັການ ແລະ ທນັສະໄໝ, ເພື່ ອຕອບສະໜອງກບັຄວາມ
ຮຽກຮ ົ້ອງຕ ົ້ອງການຂອງສງັຄມົໃນໄລຍະໃໝ່ຍງັປະຕບິດັບ ່ ທນັໄດ ົ້ດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການຫນັວຽກງານ
ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລງົສູ່ຊນົນະບດົ ຮບັໃຊ ົ້ປະຊາຊນົ ຍງັບ ່ ທນັເລກິເຊິ່ ງ
ກວ ົ້າງຂວາງ, ການຄຸ ົ້ມຄອງລດັຕ ່ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຍງັ
ປະຕບິດັບ ່ ທນັ ໄດ ົ້ດ ີອນັພາໃຫ ົ້ມບີາງປາກດົການຫຍ ົ້ທ ົ້ໃນຂະແໜງການ ແລະ ໃນສງັຄມົດັ່ ງທີ່ ເຫນັຢູ່
ໃນປະຈບຸນັນີ ົ້. ສະນັ ົ້ນ,ໃນກອງປະຊຸມມືົ້ນີ ົ້ ຂ ົ້າພະເຈົ ົ້າ ຈ ຶ່ ງຮຽກຮ ົ້ອງ ມາຍງັບນັດາທ່ານຜູ ົ້ແທນກອງ
ປະຊຸມຈົ່ ງພ ົ້ອມກນັເອາົໃຈໃສ່ຄົ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ ຊ່ວຍປະກອບແລກປ່ຽນຄ າຄດິເຫນັຢ່າງກງົໄປກງົມາ 
ເພື່ ອເຮດັ ໃຫ ົ້ພວກເຮາົສາມາດກ ານດົວທິກີານແກ ົ້ໄຂຈດຸອ່ອນ, ຂ ົ້ຄງົຄ ົ້າງ ຂອງຂະແໜງການ ໃຫ ົ້ມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເໜາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິ ຈ າແນກສາຍເຫດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງລະອຽດ  ເພື່ ອເປັນເອກະພາບກນັໃນດ ົ້ານທດັສະນະແນວຄດິ ແລະ ມາດ
ຕະການ ໃນການກ ານດົທດິທາງແຜນການ ໃນຕ ່ ໜ ົ້າຂອງວຽກງານຖວທ ໃຫ ົ້ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ມີ
ບາດກ ົ້າວຂະຫຍາຍຕວົ   ໃໝ່ທີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ ແລະ ໜກັແໜົ້ນດຂີຶ ົ້ນກວ່າເກົ່ າ.  

        ໃນໂອກາດອນັສະຫງ່າລາສນີີ ົ້, ຂ ົ້າພະເຈົ ົ້າຂ ປະກາດເປີດກອງປະຊຸມວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັ ທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທົ່ ວປະເທດ ປະຈ າປີ 2019 ຂຶ ົ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ນບັແຕ່ເວລານີ ົ້
ເປັນຕົ ົ້ນໄປ. 

“ຂ ຂອບໃຈ” 


