ການສະຫຼຸບກາງສະໄໝ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020)
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2018
5 ທັນວາ 2018
ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
1

ເນັ້ອໃນການສະເໜີ
1. ຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົາັ້ ໝາຍ
2. ບາງມາດຕະການຈດ
ັ ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໃນທ້າຍສະໄໝ

3. ທິດທາງໃນຕໍໍ່ໜາ້ -ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
5 ປີ ຄັັ້ງທີໍ່ IX.
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1. ຄວາມຄບໜ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ
ເປົັ້າໝາຍແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII

2018 Round Table Meeting

3

ເປົັ້ໝາຍ 1: ເສດຖະກິດ
ລາຍການ
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP (%)
- ກະສິກໍາ(%)

ຄາດໝາຍ

ປະຕິບດ
ັ

ປະຕິບດ
ັ

ຄາດຄະເນ

ສະເລ່ຍ

(2016-2020)

2016

2017

2018

(3 ປີ)

>7,2

7,0

6,90

6,5

6,8

3,4

2,8

2,90

2,5

2,73

- ອຸດສະຫະກໍາ (%)

9,3

12,0

11,60

7,7

10,43

- ບໍລິການ (%)

8,1

4,7

4,50

7,6

5,60

- ອາກອນ (%)

5

7,8

7

3,7

6,17

16,8

17,23

16,20

15,7

16,38

39

28,76

30,9

31,7

30,47

- ບໍລິການ (%)

35,4

42,48

41,5

41,7

41,90

- ອາກອນ (%)

8.8

11,53

11,4

10,9

11,27

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
- ກະສິກໍາ (%)
- ອຸດສະຫະກໍາ (%)
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ເປົັ້າໝາຍ 1: ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ
• ເງິນເຟິັ້ : 2 ປີ 8 ເດອນ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 1,66% (ຕໍໍ່າກ່ອນອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP)

• M2: ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃນລະດັບ 10,9% ໃນປິ 2016 ແລະ 12.2% ໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍໃນຂອບບໍໍ່ເກີນ
24%)
• ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ : 2016 ກຸ້ມ 5,26 ເດອນ, 2017 ກຸ້ມ 4,4 ເດອນ, ແລະ ເດອນສິງຫາ
2018 ກຸ້ມ 3,3 ເດອນ.
• ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ:

• ລາຍຮັບງົບປະມານ ປະຕິບັດໄດ້ 16,7% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍ 18,6% ຂອງ GDP)
• ລາຍຈ່າຍ ປະຕິບັດໄດ້ 22% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍ 23,3% ຂອງ GDP)
• ຂາດດຸນງົບປະມານ ສະເລ່ຍ 5,7% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍ 4,23% ຂອງ GDP)
• ການລັງທຶນລວມ: 30,4% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍ 29% ຂອງ GDP)
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ເປົັ້າໝາຍ 2: ສັງຄົມ
• ວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເກັບກູ້ລູກລະເບີດທີໍ່ບໍໍ່ທັນແຕກ :
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 92 ຈຸດສຸມ ຈໍານວນ 272 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າ 165,32 ຕັ້ກີບ; ທຶນປ່ອຍຜ່ານທະນາຄານນະໂຍບາຍ 2.343,2 ຕັ້ກີບ.
ມີຄອບຄົວປະມານ 11.359 ຄອບຄົວໃນຈໍານວນ 206 ບ້ານ ຂອງ 7 ເມອງ ທີໍ່ໄດ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກບັນຊີທຸກຍາກ ຂອງກົມພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ. ສາມາດທໍາລາຍລູກລະເບີດທີໍ່ບໍໍ່ທັນແຕກໄດ້ໃນເນັ້ອທີໍ່ 53,000 ເຮັກຕາ ເຮັດຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ
ຫຼຸດລົງຈາກ 302 (2008) ມາເປັນ 41 (2017) ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດການສ້າງເສດຖະກິດຫຼາຍຂຶັ້ນ.
• ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ :
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີີ 2016-2020 ມີທັງໝົດ 11 ເປົັ້າໝາຍໃຫຍ່ ແນໃສ່ປະຕິຮູບການສຶກສາ, ປັບປຸງຫຼັກສູດການ
ຮຽນ-ການສອນຢູ່ທຸກຂັັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ: ເພີໍ່ມທະວິໂຄງລ່າງ, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຂອງເດັກ 3-5 ປີ ເພີໍ່ມຈາກ 43% (2015) ມາເປັນ
56%(2018); ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນສຸດທິບັນລຸ 98,8%; ການເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບັນລຸ 83,1%; ປະເມີນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ
ເພອ່ຢັໍ່ງຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບລະດັບການຮູ້ໜັງສ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄລ່; ແລະ ອໍ່ນໆ.
• ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:
ປັບປຸງຢ່າງຕັັ້ງໜ້າດ້ວຍການສຸມໃສ່ທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງການບໍລິການ, ເປັນຕົັ້ນການເພີໍ່ມຂຶັ້ນຂອງສຸກສາລາຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປົກຫຸ້ມການບໍລິການສາທາຂະຫຍາຍຕົວ 98%, ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີໍ່ກວດສຸຂະພາບເປັນປະຈໍາ ເພີໍ່ມຈາກ 50,6%
ປີ 2016 ມາເປັນ 52,2% ປີ 2017; ອັດຕາເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍບັນລຸ 56,4% ໃນປີ (2017); ສຸມໃສ່ວຽກງານໂພສະນາການ ເຮັດໃຫ້
ອັດຕາການຂາດໂພສະນາການຫຼຸດລົງຈາກ 42,6% ໃນປີ 1990 ມາເປັນ 18,5% ໃນປີ 2015; ອັດຕານໍັ້າໜັກບໍໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນກຸ່ມ 5 ປີ
ລົງມາ ຫຼຸດລົງຈາກ 32% ມາເປັນ 20%; ອາຍຸຍນສະເລ່ຍ 71 ປີ, ອໍ່ນໆ.
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ເປົັ້າໝາຍ 2: ສັງຄົມ (ຕໍໍ່)
• ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
 ັບປຸງເງິນເດອນຂັັ້ນຕໍໍ່າຈາກ 620.000 ກີບ/ເດອນ ມາເປັນ 900.000 ກີບ/ເດອນ; ອັດຕາການປ້ອງກັນສັງຄົມປະຕິບັດໄດ້ 996,000
ປ
ຄົນ ຫຼ 14% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ (LFS 2017); ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນປັບປຸງສຸດທ້າຍ ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
ອັດຕາການຫວ່າງງານ ໜ້ອຍກ່ວາ 2%; ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາກວມ 35,8%, ຄ້າຍົກ-ຄ້າຍ່ອຍ 21,4%, ປຸງແຕ່ງອຸດສະຫະກໍາ
9%, ໄຟຟ້າ 0,7% ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ 0,5%.
•

ການປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ:

ໄດ້ມີການສະຫຼອງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ແລະ ໂຄສະນາກວ້າງຂວາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຕົັ້ນ: Biz News ແລະ
CNN; ສາມາດສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາໄດ້ 61% ຂອງບ້ານທັງໝົດ; ຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ 68% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ; ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ເຂົັ້າມາສະເລ່ຍ ປີ 2016-2017 ແມ່ນ 4 ລ້ານເທໍ່ອຄົນ (ຄາດໝາຍຮອດ 2020 ແມ່ນ 6 ລ້ານເທໍ່ອຄົນ) ແລະ ລາຍຮັບສະເລ່ຍໄລຍະດຽວ
ກັນ 686 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຄາດໝາຍ 953 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).
• ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ:

ຕັັ້ງໜ້າສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຢາເສບຕິດ, ການປຸ້ນຈີັ້, ການພະນັນ , ການບໍລິການທາງເພດ, HIV/AIDS ເພໍ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນປະກົດການຫຍໍັ້ທໍັ້ໃນສັງຄົມ ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຜ່ານ
ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເປັນຕົັ້ນ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງແຂວງ, ຂ່າວໜັງສພິມ ແລະ ອໍ່ນໆ.
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ເປົັ້າໝາຍ 3: ສິໍ່ງແວດລ້ອມ
• ດ້ານນິຕິກາໍ ໄດ້ມກ
ີ ານປບ
ັ ປຸງກດ
ົ ໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ບົດແນະນໍາຫາຼ ຍສະບັບຄ:

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍັ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼໍ່ງນໍັ້າ ສະບັບປັບປຸງປີ 2017 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ
ທົກກະສາດ, ຂໍັ້ຕົກລົງ ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບຮອງ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດ
ທະນາ, ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະເມີນສິໍ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ.
• ຊັບພະຍກອນນໍາັ້ :
ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍັ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2017 ເພໍ່ອ
ປັບປຸງຄວາມຍນຍົງຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ . ນອກຈາກນີັ້ຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕາການອໍ່ນໆກ່ຽວກັບ ສິດທິ
ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍັ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ອານຸຍາດການປ່ອຍນໍັ້າເສຍ, ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ ແລະ ດິນທາມ,
ການຄຸ້ມຄອງນໍັ້າໄຕ້ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍັ້າ.
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ເປົັ້າໝາຍ 3: ສິໍ່ງແວດລ້ອມ (ຕໍໍ່)
• ອັດຕາການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ 58% (ຄາດໝາຍ 70%); ທົໍ່ວປະເທດ ມີປ່າປ້ອງກັນທັງໝົດ 139 ແຫ່ງ ກວມເອົາ
ເນັ້ອທີໍ່ 7,9 ລ້ານເຮັກຕາ. ໃນນ,ີັ້ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 49 ແຫ່ງ ກວມເນັ້ອທີໍ່ 7,4 ລ້ານເຮັກຕາ.
• ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການສົໍ່ງເສີມການເຮັດກະສິກໍາທີໍ່ມີສາມາດຮັບມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ ເພໍ່ອ
ຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ.ເຫດການໄພທໍາມະຊາດປີ 2018 ຢັັ້ງຢນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມຈໍາກັດຂອງລະບົບເຕອນໄພລ່ວງໜ້າ . ໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ເພໍ່ອ
ເປັນເວທີລະດົມການຊ່ວຍເຫຼອ ແລະ ຟັ້ນຟູຄນຈາກສາກົນ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ສໍາເລັດການສ້າງສະຖານີ
ອຸຕຸນິຍົມໃໝ່ ໄດ້ 5 ສະຖານີ ເທົໍ່າກັບ 33% ຂອງແຜນການ 5 ປີ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງສະຖານີອຸທົກກະສາດ
ໃໝ່ ໄດ້ 20 ສະຖານີ ເທົໍ່າກັບ 56% ຂອງແຜນການ 5 ປີ.
• ຖະແຫຼງການປາຣີ: ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2016, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທໍາອິດໃນ ອາຊຽນ ແລະ ປະເທດທີ 26
ໃນໂລກ ທີໍ່ໄດ້ເຮັດສັດຕະຍາບັນ ຖະແຫຼງການປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
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ວຽກງານປິໍ່ນອອ້ມທີຕ
ໍ່ ດ
ິ ພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ
• ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການອອກມາດຕະການໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງຂັັ້ນທ້ອງຖິໍ່ນ ໂດຍສະເພາະການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ໃນ 148 ເມອງ
• ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ເຮັດການປະເມີນກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຢູ່ທຸກຂັັ້ນ, ເພໍ່ອປັບປຸງຄວາມມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທະຜົນ ຂອງວຽກງານບໍລິຫານລັດ
• ສປປ ລາວ ໄດ້ປັບປຸງນິຕິກໍາທີໍ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ (ການປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນ...)

• ການປັບປຸງກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງຂະແໜງນິຕກ
ິ ໍາ .
• ໄດ້ມີການສ້າງ ແລະ ລົງທະບຽນ ສະມາຄົມທີໍ່ບໍໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 152 ແຫ່ງ ແລະ ມູນລະນິທິ 11 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້
ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມທີໍ່ບໍໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເລກທີ 238 ແລະ ເຊັນຮັບໃນປີ 2017.
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ວຽກງານປິໍ່ນອອ້ມທີຕ
ໍ່ ດ
ິ ພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ (ຕໍໍ່)
•

•

•

ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບນິຕິກໍາ ເພໍ່ອປັບປຸງວຽກງງານນາວັດຕະກໍາ ເປັນຕົັ້ນ: ກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ,
ການຂຶັ້ນເຄໍ່ອງໝາຍການຄ້າ , ລິຂະສິດ ແລະ ສິດທິບັດອຸດສະຫະກໍາ . ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບກົດໝາຍ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍໍ່ສະພາເພໍ່ອຮັບຮອງ; ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຍັງໄດ້ຕິດ
ຕັັ້ງເຄໍ່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ICT ແລະ ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີໃນຫຼາຍໆຂົງເຂດ ເປັນຕົັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ,
ການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ສາທາ.
ໄດ້ສົໍ່ງບົດລາຍງານ CEDAW ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການ CEDAW ໃນປີ 2017. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢູ່ທຸກຂົງເຂດບໍລິການພາກລັດ ແມ່ນເປັນນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວ ແລະ ຕ້ອງການທຶນຮອນ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ການຮ່ວມມ ໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ແຜນງານການຮ່ວມມອໍ່ນກັບສາກົນ ກໍໍ່ມີຫຼາຍໆກິດຈະກໍາທີໍ່ສະ
ໜັບສະໜຸນການພັດທະນາວຽກງານ ICT ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ.
ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລມີແບບສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມແຫ່ງ
ຊາດ ດ້ວຍການເປັນເຈົັ້າການຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ນະໂຍບາຍນີັ້ເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການກໍານົດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີໍ່
ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜະເຊີນໜ້າ , ຈຸດປະສົງເພໍ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ເປັນຕົັ້ນ: ອັດຕາການບໍໍ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ, ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ອັດຕາການເກີດລູກໃນກຸ່ມອາຍຸສູງ.

2018 Round Table Meeting

11

2. ຈຸດອ່ອນ, ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ, ສິໍ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບາງມາດຕະການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍສະໄໝ.
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ຈຸດອ່ອນ, ຂໍັ້ຄງົ ຄ້າງ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍ
• ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ມີຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ສາກົນ.
• ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມີຄວາມສ່ຽງທີໍ່ຈະບໍໍ່ບັນລຸ ໜຶໍ່ງໃນສາເຫດແມ່ນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເປັນຕົັ້ນ: ໄພນໍັ້າຖ້ວມໃນປີ
2018 ມີ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີໍ່ຖກກະທົບຈາກໄພນໍັ້າຖ້ວມ , ພິເສດແມ່ນແຂວງອັດຕະປ ທີໍ່ຖກກະທົບໜັກກວ່າ
ແຂວງອໍ່ນໆ ຍ້ອນຄູກັັ້ນນໍັ້າຂອງເຂໍ່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ ເຊນໍັ້ານ້ອຍແຕກ ເຊີໍ່ງໄດ້ສົໍ່ງຜົນກະທົບເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII.
• ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ຂະແໜງອໍ່ນ ນອກຂະແຫນງການກະສິກໍາຍັງມີຈໍາກັດ.
• ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກ ແລະ ການສົໍ່ງອອກແມ່ນຍັງມີຈໍາກັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຜະລິດຕະພັນມີບໍໍ່ຫຼາຍ ຕະຫຼາດທີໍ່ຈະສົໍ່ງອອກ ແລະ ຄູ່ຄ້າຂາຍຍັງມີຈໍາກັດ.
• ຍັງມີຂໍັ້ຈໍາກັດ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນພາກທຸລະກິດ, SME ຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫຼໍ່ງທຶນໄດ້ຫຼາຍເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ.
• ສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ : ການເກັບລາຍຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງີນ ແລະ ງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງໜີັ້ສິນ ຍັງພົບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ.
• ແຮງງານທີໍ່ມີຄຸນນະພາບຍັງຈໍາກັດ ແລະ ແຮງງານນອກລະບົບຍັງກວມອັດຕາສ່ວນສູງ.
• ແຫຼໍ່ງທຶນເພໍ່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຍັງຈໍາກັດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງພັ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງທີຈ
ໍ່ ໍາເປັນ ແລະ ການເກັບກູ້ລູກລະເບີດທີໍ່ບໍໍ່ທັນແຕກ
ລວມທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.
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ຈຸດອ່ອນ, ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍ
•

•

•

ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ຍັງບໍໍ່ມີຄວາມຄບໜ້າເທົໍ່ທີໍ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນ: ຂະແໜງໄຟຟ້າ, ບໍໍ່ແຮ່;
ແຕ່ຂະແໜງບໍລິການຍັງບໍໍ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ.
ເຖິງວ່າການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຂັັ້ນປະຖົມ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຫຼາຍ ແຕ່ອັດຕາການຈົບ ຫຼ ອັດຕາການລອດເຫຼອຍັງຕໍໍ່າ ຍ້ອນອັດຕາການອອກ
ໂຮງຮຽນຂອງ ປ 1 ແລະ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຍັງສູງ.

ໃນກຸ່ມທີໍ່ມີອາຍຸ 15-24 ປີ, ອັດຕາການຮູ້ຫນັງສສໍາລັບນັກຮຽນຊາຍ ແລະ ນັກຮຽນຍິງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແຕ່ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ
ຫຼາຍ; ນັກຮຽນຈົບການສຶກສາມັດທະຍົມ ທີໍ່ເຂົັ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ມີທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຂາດທັກສະດ້ານວິຊາ
ຊີບ.

•

ການເຂົັ້າເຖິງແຫຼໍ່ງນ້ໍາ ແລະ ສະຖານທີໍ່ສຸຂາພິບານເພີໍ່ມຂັ້ນ ແຕ່ການຖ່າຍຊະຊາຍຍັງມີຫຼາຍ 26,2% (LSIS II, ປີ 2017).

•

ການເຂົັ້າເຖິງສະຫວັດດີການສັງຄົມຍັງມີຈໍາກັດ.

•

•

ລາຍຮັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງສປປລາວຍັງຕໍໍ່າກ່ວາປະເທດອໍ່ນໆໃນອາຊຽນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫຼາຍມາຢ້ຽມຢາມລາວເພາະເປັນທາງ
ຜ່ານ ຫຼ ເປັນປະເທດໃກ້ຄຽງເທົໍ່ານັັ້ນ ບໍໍ່ແມ່ນຍ້ອນເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຕົັ້ນຕໍ.
ການຄຸ້ມຄອງສິໍ່ງແວດລ້ອມຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນຕົັ້ນ: ຈໍານວນຂອງຊີວະນາໆພັນທີໍ່ຖກຄຸກຄາມຈົນສູນພັນໄດ້ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 115
ຊະນິດ ໃນປີ 2008 ເປັນ 210 ຊະນິດ ໃນປີ 2017; ລະບົບເຕອນໄພລ່ວງໜ້າຍັງຈໍາກັດ.
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ບາງມາດຕະການຈດ
ັ ຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາໃນທ້າຍສະໄໝ
1. ຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນການຊີັ້ນໍາ-ນໍາພາ, ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ທຸກຫົວ
ໜ່ວຍເສດຖະກິດ, ທົໍ່ວສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໂດຍການກໍານົດ ແລະ ມອບຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃຫ້ກມ
ົ ກອງ ຫຼ ພະແນກການ ແລະ ເມອງຢ່າງລະອຽດ, ຄົັ້ນຄວ້າກາໍ ນົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນລະອຽດ, ຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ສະໜອງ
ບຸກຄະລາກອນຢ່າງສອດຄ່ອງດ້ວຍການກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ.
2. ເພີໍ່ມທະວີການຂຸດຄົັ້ນລາຍຮັບຈາກຖານລາຍຮັບທີໍ່ມີແລ້ວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການເປັນເອກະພາບກັນໃນການຖບັນຊີ
ທຸລະກິດ, ປະກອບອຸປະກອນ, ເຕັກນິກ, ເຄໍ່ອງມທີໍ່ທັນສະໄໝ ຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກ
ງານໃນການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບລາຍຮັບຢ່າງເປັນລະບົບຮັດກຸມ ແລະ ໂປງໃສ.
3. ສບຕໍໍ່ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ດັດສົມຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນເມໍ່ອເຫັນວ່າ
ຈໍາເປັນ ແລະ ສບຕໍໍ່ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າແນ່ໃສ່ສູ້ຊົນເພີໍ່ມລະດັບຄັງສໍາຮອງໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີໍ່ກໍານົດໄວ້.
4. ຕັັ້ງໜ້າຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງລັດ, ການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ມີປະສິດທິຜົນ,
ປະຢັດ; ສະກັດກນ
ັັ້ ປະກົດການຫຍໍທ
ັ້ ທ
ໍັ້ າງດ້ານການເງິນແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ສົໍ່ງເສີມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທມ
ີໍ່ ີການ
ວາງແຜນຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ; ຈໍາກັດທຸກຮູບການເກັ້ອກູນ, ຫຼກ
ີ ລ້ຽງການໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟອຍໂດຍມກ
ີ ານໄລ່ລຽງປະໂຫຍດ, ຕົັ້ນທຶນ
ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການລົງທຶນຢ່າງຊັດເຈນ ດ້ວຍການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນປະຕິບັດວໄິ ນແຜນການ, ວິໄນການເງິນຢ່າງເຂັມ
ັ້ ງວດ ເພໍ່ອ
ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ທຶນມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໜີັ້ສີນລົງເປັນກ້າວໆ.
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ບາງມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໃນທ້າຍສະໄໝ
5. ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫ່ຍທີໄດ້
ໍ່ ເຊັນສັນຍາແລ້ວໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຕາມແຜນການ, ຊຸກຍູຕ
້ ິດຕາມກວດກາສະພາບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໄປແລ້ວນັັ້ນ
ໃຫ້ດໍາເນີນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາ ທີໍ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ.
6. ສບຕໍໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ຍົກລະດັບຄວາມຮູດ້
້ ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມປະດິດຄິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເພໍ່ອສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີໍ່ວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນແລະ ປະສິດທິພາບດີຂຶັ້ນກ່ວາເກົໍ່າ.
7. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂນ
ັ້ ສະໜອງໂຄງລ່າງພັ້ນຖານ,
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ຄູສອນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ
ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.
8. ດໍາເນີນການເຜີຍແຜ່ແຜນການ ແລະ ວິທກ
ີ ານຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລິກ
ເຊິໍ່ງ ເພໍ່ອພ້ອມກັນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີໍ່ຕາມພາລະ
ບົດບາດຂອງຕົນ.
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3. ທິດທາງໃນຕໍໍ່ໜາ້ ໃນການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025)
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ທິດທາງໃນການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX(2021-2025)
 ທິດທາງ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ເປັນແຜນສບຕໍໍ່ບຸກທະລຸ ເພໍ່ອ
ສາມາດບັນລຸການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ 10 ປີ (2016-2025), ວິໄສທັດຮອດ ປີ
2030.
 ຈຸດໝາຍລວມ:
(1)ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງໜັກແໜ້ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນ
ຈັງວະທີໍ່ໝັັ້ນທ່ຽງ, ມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ, ຕໍໍ່ເນໍ່ອງ, ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ.
(2)ປະເທດຊາດເຂັັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບຮອບດ້ານ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດທັງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ,
ພັດທະນາຊົນນະບົດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍ ນຍົງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄປຕາມເປົັ້າໝາຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ.
(3)ສບຕໍໍ່ຄວາມພະຍາຍາມເພໍ່ອບັນລຸເງໍ່ອນໄຂ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.
(4)ຍົກສູງຄວາມສັກສິດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ.
(5)ສຸມໃສ່ພັດທະນາຊໍາພະຍາກ່ອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີສີມໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງ
ສາພັດທະນາ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
(6)ສບຕສ
ໍໍ່ ້າງເງໍ່ອນໄຂທີໍ່ຈໍາເປັນໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
(7)ສບຕໍໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການເຊໍ່ອມໂຍງ-ເຊໍ່ອມຈອດຮອບດ້ານທັງໃນລະດັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
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ບາງໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີຕ
ໍ່ ອ
້ ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັັ້ງທີ
IX (2021-2025)
(1)

(2)

ໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ໍ່ ສບຕໍໍ່ຄົັ້ນຄວ້າຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໃສ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII
(2016-2020) ໂດຍລົງເລິກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ໍ່ ຕົນເອງ ເພອ
ໍ່ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຜົນສໍາເລັດ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິໍ່ງ
ທ້າທາຍ ເພໍ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄົນ
ັ້ ຄວ້າການສ້າງແຜນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ
ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີຜົນສູງ.
ອີງໃສ່ຜນ
ົ ຂອງການຕີລາຄາດັໍ່ງກ່າວ ໃຫ້ກໍານົດຫົວຂໍັ້ຄນ
ົັ້ ຄວ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເພໍ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັັ້ງ
ທີ IX ຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ເປັນຕົັ້ນ:
 ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ.
 ການປັບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ.
 ການຂຸດຄົັ້ນສ້າງຖານລາຍຮັບທີເໍ່ ຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຍນຍົງ.
 ການແກ້ໄຂໜີັ້ສິນລົງທຶນຂອງລັດ.
 ການເພີໍ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຜະລິດສິນຄ້າ.
 ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ລວມທັງ SMEs.
 ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ SDG ແລະ LDC.
 ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ການສະໜອງແຮງງານ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ.

 ຫົວຂໍັ້ອໍ່ນໆ.
(3)

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ, ສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍັ້ຕ່າງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ.
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ກໍານົດເວລາສໍາລັບການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX
1.

2.
3.
4.

5.

ອອກຄໍາສັໍ່ງແນະນໍາ, ກໍານົດເນັ້ອໃນ ແລະ ວິທີການ (ມັງກອນ–ມີນາ 2019)
ເລີໍ່ມຂະບວນການກະກຽມ (ເມສາ–ພຶດສະພາ 2019)
ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລຕ່າງໆ ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ (ພຶດສະພາ–ຕຸລາ 2019)
ແລກປ່ຽນຮ່າງເບັ້ອງຕົັ້ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ
ຂະແໜງ ການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຢູ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019
ສໍາເລັດຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍ ໃນຕົັ້ນປີ 2020 ແລະ ສະເໜີຕກ
ໍໍ່ ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງໃນກາງປີ
2020 ແລະ ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ແລກປ່ຽນກັບທຸກພາກສ່ວນ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ປີ 2020.
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