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ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານການລົງທຶນຜ່ານປະຕູດຽວ
ນີຕ ິກໍາ
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບ ເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ
17 ພະຈິກ 2016 (ໝວດທີ 2 ການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ, ມາດຕາ
80 ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ);
 ດໍາລັດ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄົ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ
ຄຸຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ສະບັບເລກິ 05/ນຍ, ລົງວັນທີ 05/01/2018;
 ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການ
ບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຢູູ່ອົງການບໍລິຫານລັດ ສະບັບເລກທີ 86/ນຍ, ລົງວັນທີ
03/08/2007.
 ຂໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄົ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການບໍລິການການ
ລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານ ຂັັ້ນສູນກາງ ເລກທີ 002/
ຄລທ.ສ, ລົງວັນທີ 20/08/2018
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ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
• ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂຽນຫຍໍັ້ວ່າ “ຫລປ” ແມູ່ນ
ຫ້ອງການປະຈໍາການ ຂອງຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນ ເພົ່ອປະຕິບັດໜ້າທີການບໍ
ົ່
ລິການ ການລົງທຶນ ຜ່ານປະຕູ
ດຽວ ໃຫຸ້ແກູ່ຜູລົ
ຸ້ ງທຶນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີົ່
ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 84 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້.
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ມີ 2 ຂັັ້ນ ຄ:
 ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັັ້ນສູນກາງ ຂຽນຫຍໍັ້ວ່າ ”
ຫລປ.ສ”;
 ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັັ້ນແຂວງ ຂຽນຫຍໍັ້ວ່າ ”
ຫລປ.ຂ”.
3

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັັ້ນສູນກາງ
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັັ້ນສູນກາງ ຕັັ້ງຢ ູູ່ ກະຊວງ ຜທ ມີຄະນະວິຊາ
ການຮັບຜິດຊອບ ຜູຸ້ຕາງໜ້າຈາກ:
 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
 ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ;
 ກະຊວງການເງິນ;
 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ;
 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍົ່ແຮູ່;
 ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມຸ້;
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;
 ກະຊວງ ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ແຕູ່ລະກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ມີໜ້າທີົ່ສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານປະສານງານ
ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ປະຈໍາອົງການຂອງຕົນ ໂດຍພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນໍາຂອງ
ລັດຖະມົນຕີ ຫຼ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຂອງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ທີົ່ເປັນຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການລົງທຶນ.
ລັດຖະບານ ເປັນຜູຸ້ກໍານົດລະບຽບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການປະຕູດຽວ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ.
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ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັັ້ນແຂວງ
ຫ້ອງການບໍ ລິການ ການລົງທຶນ ປະຕູດຽວ ຂັັ້ ນ ແຂວງ ຕັັ້ງຢູູ່ ພະແນກ ຜທ ໂດຍມີ
ຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບ ປະກອບດ້ວຍ ຜູຸ້ຕາງໜ້າຈາກ:
 ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
 ພະແນກ ອຸດສາຫກ າ ແລະ ການຄ້າ;
 ພະແນກ ການເງິນ;
 ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍົ່ແຮູ່;
 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ;
 ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມຸ້;
 ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
 ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ;
 ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;
 ກອງບັນຊາການປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ແຕູ່ລະພະແນກຂັັ້ ນແຂວງ
ມີໜ້າທີົ່ສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການ
ການລົງທຶນປະຕູດຽວປະຈໍາພະແນກຂອງຕົ ນ ໂດຍພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນໍາ ຂອງ ຫົວໜ້າພະ
ແນກກ່ຽວຂ້ອງທີົ່ເປັນຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີ ມ ແລະ ຄຸຸ້ມ ຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ ນ
ແຂວງ.
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ຫຼັກການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ຫຼັກການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ເປັນສູນລວມການບໍລິການ ການລົງທຶນ ໃຫຸ້ແກູ່ຜູຸ້ລົງທຶນ ທີົ່
ລົງທຶນໃນກິດຈະການທົົ່ວໄປ, ສໍາປະທານ ແລະ ການ
ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫຸ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ,
ວ່ອງໄວ, ໂປູ່ງໃສ ແລະ ທັນການ;
2. ເປັນເຈົັ້າການປະສານງານກັບຂະແໜງການທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບົນ
ພັ້ນຖານການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການ
ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ລວມສູນການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ, ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ,
ສັງລວມຕີລາຄາປະເມີນຜົນສະພາບການລົງທຶນ ແລະ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ.
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ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ຂອງ ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ອະທິບາຍຊແ
ີັ້ ຈງ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານ
ລົງທຶນໃຫຸ້ແກູ່ຜລ
ູຸ້ ົງທຶນ;
2. ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ທີົ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ສໍາປະທານ;
3. ສົົ່ງເອກະສານຄໍາຮ້ອງ ຂໍຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ຄົັ້ນຄວ້າ ການສະເໜີຂໍລົງທຶນຂອງຜູຸ້ລົງທຶນ ເພົ່ອນໍາສະເໜີຕໍົ່ ຄະນະກໍາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕົກລົງ;
5. ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາອາທິດ ເພົ່ອພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂລ
ໍ ົງທຶນ;
6. ປະສານງານກັບ ຂະແໜງການທີົ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພົ່ອອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ, 
ທະບຽນອາກອນ, ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ ແລະ ໃບອະນຸຍາດອົ່ ນ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍຫຼັງ ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະ
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການລົງທຶນ;
7. ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານເອກະສານ, ສະໜອງຂມ
ໍັ້ ູນ ຂ່າ ວສານ ກ່ຽວກັບ
ການລົງທຶນໃຫຸ້ແກູ່ ນັກລົງທຶນ
ໂດຍປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
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ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ຂອງ ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ
8. ອະທິບາຍ ແລະ ແນະນໍາການປະກອບເອກະສານ ຕາມແບບພິມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດ ໄວຸ້ 
ແລະ ເອກະ ສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານລົງທຶນ;
9. ຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັ ບ ການປູ່ຽນແປງເນັ້ອ ໃນສັນຍາສໍາ ປະທານ, 
ໃບອະນຸຍາດລົງ ທຶນ, ການປູ່ຽນແປງເນັ້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີົ່ຕິດພັນກັບ
ການເພີົ່ມ ຫຼ ຫຼຸດກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ;
10. ຮັບ ແລະ ບໍລິການຄໍາ ຮ້ອງຂໍວີຊາ, ບັດແຮງງານ ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັ ກເຊົາ
ຂອງຜູຸ້ລົງທຶ ນຕ່າງປະເທດ ພ້ ອມດ້ ວຍ ຄອບຄົວ, ນັກວິຊາການ ແລະ ແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດ;
11. ຮັບຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບຂໍັ້ ຂັດແຍູ່ງຂອງຜູຸ້ລົງທຶນ ແລະ ປະສານສົມທົບ 
ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງ ການປົກຄອງທ້ອງຖິົ່ນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພົ່ອພິຈາ
ລະນາແກຸ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ;
12. ໃຫຸ້ການຊ່ ວຍເຫຼອເບັ້ອງຕົັ້ນ ໃນການແກຸ້ໄຂບັ ນຫາ ຫຼ ຂໍັ້ ສະເໜີ ທີົ່ພົວພັນກັ ບ
ການລົງທຶນ ໂດຍມີ ການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ ອງຖິົ່ນທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
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ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ຂອງ ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ
13. ໃຫຸ້ບໍລິການດ້າ ນຕ່າງໆ ທີົ່ກ່ຽ ວຂ້ອງກັບວຽກງານລົງທຶນແກູ່ນັກລົງທຶນ ຕາມກົ ດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
14. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການລົງທຶນ ແລຸ້ວລາຍງານຕໍົ່ ຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ;
15. ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕາມລະບຽບການ;
16. ນໍາໃຊຸ້ສິ ດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ ອົ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຄະນະ
ກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະຄຸຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ.
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II ໂຄງປະກອບຂອງ ຄລທ ແລະ ຫລປ
 ຄລທ ຂັັ້ນສູນກາງ
ທ່ານ ຮອງນາຍົກ
ປະທານ ຄລທ.ສ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ປກສ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ຖວທ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ຍທຂ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ຮສສ

ລັດ ຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ
ຮອງປະທານ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ກປ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ພບ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ຊສ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງການເງິນ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ຜທ

ລັດ ຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຜທ
ຮອງປະທານ ແລະ ເປັນຜູປ
ຸ້ ະຈໍາການ
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 ຄລທ ຂັັ້ນແຂວງ
ທ່ານເຈົາັ້ ແຂວງ/ເຈົາັ້ ຄອງນະຄອນຫຼວງ
ປະທານ ຄລທ.ຂ
ຮອງເຈົາັ້ ແຂວງ/ຮອງເຈົາັ້ ຄອງນະຄອນຫຼວງ
ຮອງປະທານ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ປກສ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ຖວທ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ຍທຂ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ຮສສ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ກປ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ພບ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ຊສ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ການເງິນ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ອຄ

ຫົວ ໜ້າພະແນກ ຜທ
ເປັນ ຄະນະ ແລະ ເປັນ ຜູຸ້
ປະຈໍາການ
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III ຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາການ
ລົງທຶນຂອງຫ້ອງການບໍລກ
ິ ານ
ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

12

ຂັັ້ນ ຕອນການພິຈາລະນາການລົງທຶນຂອງຫ້ອງການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

ປະຕິເສດ ຕອບພາຍໃນ 3 ວັນ ລ/ກ

ກ. ກິດ ຈະການ ການລົງທຶນສໍາປະທານ

ຂ. ການລົງທຶນທົວ
ົ່ ໄປ

1. ການສໍາປະທານທີົ່ດິນ; 2. ຂພສ (SEZ); 3. ເຂດອຸດສາຫະກໍາປຸງ
ແຕູ່ງ
ເພົ່ອສົົ່ງອອກ; 4 ການຂຸດຄົັ້ນແຮູ່ທາດ; 5. ການພັດທະນາພະລັງງານ
ໄຟຟຸ້າ ;
6. ການສໍາປະທານສາຍການບິນ; ແລະ 7. ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

1. ກິດຈະການ ໃນບັນຊີຄວບ
ຄຸມ

2. ກິດຈະການບໍົ່
ບໍົ່ຢູູ່ໃນບັນຊີຄວບ
ຄຸມ

ນິຕິບຸກຄົນ ພາຍໃນ/ຕ່າງປະເທດ

ຜູຸ້ລົງທນ

ຜູຸ້ລົງທນ

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ (ຫລປ)
ສະໂນດຂໍຄໍາເຫັນຂະແໜງການອອກພາຍໃນ 2 ວັນ
ແລະ ຂະແໜງການຕອບພາຍໃນ 30 ວັນ ລ/ກ

ຂະແໜງ ອຄ

ສະໂນດຂໍຄໍາເຫັນຂະແໜງການອອກພາຍໃນ 2 ວັນ
ແລະ ຂະແໜງການຕອບພາຍໃນ 8 ວັນ ລ/ກ

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຕູດຽວ ຄົັ້ນຄວ້າວິຊການ ເພົ່ອພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ , ປະຕິເສດ ແລະ ລາຍງານ ຄລທ.ສ

ກອງປະຊຸມ ຄລທ.
(ພາຍໃນ 30 ວັນ ລ/ກ)

MOU - ສັນຍາ
ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
(ພາຍໃນ 3 ວ/ກ)

ກິດຈະການຄວບ
ຄຸມ ທີົ່ມີຜົນ
ກະທົບຮ້າຍແຮງ
ແລະ ໂຄງການທີົ່
ຍັງຊັກຊ້າເກີນກົດ
ໝາຍກໍານົດ

ກອງປະຊຸມ ຄລທ.
(ພາຍໃນ 10 ວັນ ລ/
ກ)
ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ,
ໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ
(ພາຍໃນ 5 ວັນ ລ/ກ)

ໃບອະນຸຍາດ
ລົງທຶນ ແລະ ໃບ
ທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ (ພາຍໃນ 5
ວ/ກ)

ຂັ້ນທະບຽນ
ວິສາຫະກິດ

ກິດຈະການ
ຄວບຄຸມ ທີົ່ບໍົ່
ມີຜົນກະທົບ
ຮ້າຍແຮງ ໂດຍ
ຂະແໜງການ
ເຫັນດີ ແລະ
ຢັັ້ງຢນ 13

ປະຕິເສດ ຕອບພາຍໃນ 3 ວັນ ລ/ກ

ຂັັ້ນ ຕອນການພິຈາລະນາການລົງທຶນຂອງຫ້ອງການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ການຂໍນະໂຍບາຍສົງົ່ ເສີມ

ການບໍລກ
ິ ານວີຊາ, ບັດ ອະນຸຍາດພັກເຊົາ

ຂໍນະໂຍບາຍຍົກເວັັ້ນ: ອາກອນກໍາໄລ, ການນໍາ
ເຂົັ້າວັດຖູປະກອນ-ພາຫານະກົນຈັກ.......

ກິດຈະການສໍາປະທານ-ທົົ່ວໄປ

ນິຕິບຸກຄົນ ພາຍໃນ/ຕ່າງປະເທດ

ຜູຸ້ລົງທນ

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ (ຫລປ)
ສະໂນດຂໍຄໍາເຫັນຂະແໜງການອອກພາຍໃນ 2 ວັນ
ແລະ ຂະແໜງການຕອບພາຍໃນ 30 ວັນ ລ/ກ
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຕູດຽວ ຄົັ້ນຄວ້າວິຊການ ເພົ່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ,
ປະຕິເສດ ແລະ ລາຍງານ ຄລທ.ສ

ກອງປະຊຸມ ຄລທ
ອະນຸມັດ

(ຮ່າງ) ບົດ
ແນະນໍາກ່ຽວກັບ
ການໃຫຸ້ນະໂຍ
ບາຍສົົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນດ້ານພາສີອາກອນ

ກະຊວງ ກຕ, ກະຊວງ ປກສ
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ກ. ກິດ ຈະການ ການລົງທຶນສໍາປະທານ
ຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການທີກ
ົ່ ຽ່ ວຂ້ອງ (ກະຊວງ/ພະແນກ)

ຜູຸ້ລ ົງ ທຶນ

ປະຕິເສດ ຕອບພາຍໃນ 3 ວັນ ລ/
ກ

ຫລປ

30ວັນ

ກອງປະຊຸມວິຊາການ
ຫລປ (4)

ໜ່ວຍງານປະສານງານ ຫລປ ຂະແໜງການທີົ່
ກ່ຽ ວຂ້ອງ

ກົມ /ຂະແໜງ ກ່ຽ ວຂ້ອງ

ຄະນະ ຄລທ/ຂະແໜງການເຂົາັ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມ ຄລທ (30
ວັນ )
ອະນຸມດ
ັ
ລັດ ຖະບານ/ອົງການ
ປົກ ຄອງແຂວງ

ຂະແໜງກະສກໍາ

ຂະແໜງບໍແ
ົ່ ຮູ່

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ
(MOU)

ຊອກຄົັ້ນ
ແລະ ສໍາຫລວດ

ສັນຍາສໍາປະທານ
(CA)

ຂຸດຄົັ້ນ
ແລະ ປຸງແຕູ່ງ

ເຈລະຈາ

ການນໍາກະຊວງ/ແຂວງ

ກໍລະນີໂຄງການທີົ່ຍັງບໍົ່ເປັນ
ເອກະພາບຂອງວິຊາການ ແມູ່ນ
ໃຫຸ້ກັບໄປຄົັ້ນຄວ້າຄນສາກ່ອນ
ຈຶົ່ງນໍາມາລາຍງານໃໝູ່

ຂໍໃ ບມອບສິດ

ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟຸ້າ SEZ - ເຂດອຸດສາກໍາ
ປຸງ ແຕູ່ງເພອ
ົ່ ສົງົ່ ອອກ

PPP - ໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ
(MOU)

ມີລະບຽບການສະເພາະ

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ
(MOU)
ພັດທະນາໂຄງການ
(PDA)

ສັນຍາສໍາປະທານ
(CA)
15

ສັນຍາສໍາປະທານ
(CA)
15

ຄວາມຄນ
ັ້ ໜ້າການປະຕິບດ
ັ ຄໍາສັງົ່ ເລກທີ 02 ວ່າດ້ວຍການ
ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ໃນ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູູ່ ສປປ ລາວ
• ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຕີລາຄາຈັດລໍາດັບຄວາມສະດວກຂອງ ສປປ
ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ (EDB)
• ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເລກທີ 02/ນຍ
• ຄວາມຄັ້ນໜ້າໃນການປະຕິບັດເລກທີ 02/ນຍ
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• ປຽບທຽບການປູ່ຽນແປງ 10 ຕົວ ຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຂອງສປປລາວປີ 2018 ແລະປີ 2019
ຕົວຊີັ້ວັດ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

ການເລີົ່ມຕົັ້ນທຸລະກິ ດ
ການຂໍອະນຸຍາດປຸກ ສ້າງ
ການຕິດຕັັ້ງໄຟຟຸ້າ
ການຂຶັ້ນທະບຽນຊັ ບສິນ
ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊົ່ ອ
ການປົກປຸ້ອງນັກລົງ ທຶ ນຂະໜາດນ້ ອຍແລະຜູຸ້ຖ
ຫຸຸ້ນສ່ວນນ້ອຍ
ການຊໍາລະອາກອນ
ການຄ້າຂ້າມແດນ
ການບັງຄັບໃຊຸ້ສັນຍາ
ການແກຸ້ໄຂບັນຫາການລົັ້ມ ລະລາຍ

2018

2019

164
40
149
65
77
172

180
99
156
85
73
174

ປູ່ຽ ນ
ແປງ
+0,05
+0,37
+0,13
+0,01
..
..

156
124
97
168

155
76
162
168

+0,04
+0,45
..
..
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ຂໍຂອບໃຈ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ
www.investlaos.gov.la
www.facebook.com/investlaos.gov.la
E-mail: ipd@investlaos.gov.la
Tel: 856-21-217012
Fax: 856-21-215491
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