ການຈັດຕັັ້ງປະຕີບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
9 ເດືອນ ປີ 2019
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2020

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ

ຫົວໜ້າກົມແຜນການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
1

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
9 ເດືອນ 2019

2

ສະພາບລວມ
ສະພາບສາກົນ
 ສືບຕໍ່ ຜັນແປງຢໍ່າງສັບສົນ, ສົງຄາມການຄ້າລະຫວໍ່ າງປະເທດມະຫາອານາດ, ຄວາມເຄັໍ່ງຕຶງ
້ ນ, ລາຄາ
ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມບໍ່ ສະຫງ ົບຢໍ່ ຫຼາຍເຂດ ສົໍ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄານາມັ
ົ ນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງ
ຄາ ແລະ ເງ ິນຕາໃນຕະຫຼາດໂລກມີການເໜັງຕີງ ເຊິໍ່ງໄດ້ສໍ່ ງຜົ
ອ້ອມຕໍ່ ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ການເງ ິນຂອງ ສປປ ລາວ
ສະພາບພາຍໃນ
 ເສດຖະກິດມະຫາພາກຖືກກົດດັນຈາກການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານ, ຂາດດຸ ນການຊາລະກັບ
ຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ ຄັງສາຮອງເງ ິນຕາຕໍ່ າງປະເທດຍັງຕໍ່ າ ສົໍ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເງ ິນກີບອໍ່ ອນຄໍ່ າລົງ
ແລະ ສົໍ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການພາຍໃນ
້
 ໄພພິບ ັດ ທ າມະຊາດເກີດ ຂຶນໃນຫຼ
າ ຍເຂດ: ເກີດ ການລະບາດສັດ ຕ ພືດ ບັນ ດາແຂວງ
້ ວມ ຢໍ່ 13
ິ າໃນຫຼາຍແຂວງທົໍ່ວປະເທດ, ເກີດໄພນາຖ້
ພາກເໜືອ, ພະຍາດອະຫີວາໝອາຟກ
ແຂວງ ໜັກສຸ ດໃນ 6 ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້: ສົໍ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍຕໍ່
້ ໍ່ ການຜະລິດ, ພືນຖານໂຄງລໍ່
້
ິ ປະຊາຊົນ.
ເນືອທີ
າງ ລວມເຖິງຊັບສິນ ແລະ ຊີວດ
3

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້

ຄາດໝາຍ 2019

GDP

6.4%

6.7%

ກະສິກາ

2.8%

2.8%

ອຸ ດສາຫະກາ

7.1%

8.3%

ບລິການ

7%

6.6%

ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

7%

7%

GDP/ຫົວຄົນ

$ 2,683

$ 2,726

GNI/ຫົວຄົນ

$ 2,121

$ 2,155

ປັດໄຈຊຸກຍ:ູ້

 ຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາ: ການກໍ່ ສ້າງ (16,8%), ພະລັງງານໄຟຟາ້ (6,1%)
 ຂະແໜງການບລິການ: ການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍໍ່ ອຍ (9,9%), ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ (5,3%)
 ອືໍ່ນໆ
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ແຫຼ່ງທຶນເພືຼ່ອການພັດທະນາ

້ ບ
ຫົວໜໍ່ວຍ: ຕືກີ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້

ຄາດໝາຍ 2019

ການລົງທຶນເພືໍ່ອການພັດທະນາ

44,347.30

26,80% ຂອງ GDP

ການລົງທຶນຂອງລັດ

2,214.72

4,359.80

ື ເພືໍ່ອການພັດທະນາ
ທຶນການຊໍ່ ວຍເຫຼອ

5,452.84

7,113.35

20,304.99

23,086.13

ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ

9,788.00

ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ
ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ

ດ້ານງົບປະມານ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້

້ ບ
ຫົວໜໍ່ວຍ: ຕືກີ

ຄາດໝາຍ 2019

ທຽບແຜນປີ

ລາຍຮັບ

17,261.75

25,744

67.05%

ລາຍຈໍ່ າຍ

18,820.71

33,297

56.52%

ດຸ ນງ ົບປະມານ

-1,558.96

-7,553

5

ດ້ານເງິນຕາ
ຕົວເລກ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້

ຄາດໝາຍ 2019

ອັດຕາເງ ິນເຟີ ້

ສະເລໍ່ ຍ 9 ເດືອນ

2.47%

< 5%

ອັດຕາແລກປໍ່ຽນ ກີບ/ໂດລາ

ສະເລໍ່ ຍ 9 ເດືອນ

- 2,88%

±5%

ຄັງສາຮອງເງ ິນຕາຕໍ່ າງປະເທດ

ເດືອນ 9/2019

3.02 ເດືອນ

3 ເດືອນ

ປະລິມານຈລະຈອງເງ ິນ M2

ເດືອນ 9/2019

13.96%

< 20%

ດຸນການຄ້າ
ຫົວໜໍ່ວຍ: ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້

ຄາດໝາຍ 2019

ການສົໍ່ງອອກ

4,380

5,516

ການນາເຂົາ້

4,202

5,775

ດຸ ນການຄ້າ

178

-259
6

ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ
ຄາດໝາຍ

ສາມາດບັນລຸໄດູ້

້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 5 ປີ

✓

້
ັ ຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ຈານວນເມືອງທີໍ່ມີອດ
ກອາຍຸ 5 ປີ

✓

້
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນສຸ
ດທິຊນປະຖົ
ມສຶກສາ

✓

ິ ້ ລາ
ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ມວນຊົນອອກກາລັງກາຍ ແລະ ການຫຼນກິ

✓

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸໍ່ ມ 1 ປີ

✓

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸໍ່ ມ 5 ປີ

✓

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມໍ່

✓

ົ ຄຸ ມປະກັນສຸ ຂະພາບ
ອັດຕາປກ
ແກ ້ໄຂຄອບຄົວທຸກຍາກ

✓
2,209 ຄອບຄົວ

ລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດ້

112 ບ້ານ
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ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ
ບັນດາຄາດໝາຍທີຼ່ສ່ຽງຕຼ່ບັນລຸ
້
ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ, ມັດທະຍົມຕອນຕົນ້ ແລະ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ື ຮອດຊັນ້ ປ5
ອັດຕາລອດເຫຼອ
້
້ ດທະຍົມຕອນຕົນ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນມັ

້ ກຕໍ່ າກວໍ່ າມາດຕະຖານ
ີ ໍ່ ມີ
ີ ນາໜັ
ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸໍ່ ມ 5 ປທ
ີ ໍ່ ມີ
ີ ສງຕໍ່ າກວໍ່ າມາດຕະຖານ
ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸໍ່ ມ 5 ປທ
ອັດຕາເກີດລກມີເເພດຊໍ່ ວຍ
ັ ຊິນກັນພະຍາດໃນເດັກລຸໍ່ ມ 1 ປີ
ອັດຕາໃຫ້ວກ
້
ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນາສະອາດ
ິ ຖໍ່າຍຄອບຄົວ
ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວດ
8

ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂັ້ຫຍຸູ້ງຍາກ
້
ໍ່ າທີໍ່ຄວນ
້ ຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງບໍ່ ທັນເຂັມແຂງເທົ
 ການຄຸ ມ

 ສະມັດຕະພາບການຜະລິດຍັງຕໍ່ າ, ອຸ ດສາຫະກາປຸ ງແຕໍ່ ງຍັງບໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວດີ, ຄວາມສາມາດ
້
ການແຂໍ່ ງຂັນ SMEs ຍັງບໍ່ ທັນເຂັມແຂງ
້
້
 ພືນຖານການຜະລິ
ດພາຍໃນຍັງບໍ່ ເຂັມແຂງ,
ມີການຂາດດຸ ນການຊາລະກັບຕໍ່ າງປະເທດ ແລະ
ຄັງສາຮອງຍັງມີຈານວນຈາກັດ
້ ຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງບໍ່ ໄດ້ດເີ ທົໍ່າທີໍ່ຄວນ, ການ
 ການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ ທັນຄົບຖ້ວນ, ການຄຸ ມ
້
ລົງທຶນຂອງລັດສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ສຸ ມໃສໍ່ ການກໍ່ ສ້າງພືນຖານໂຄງລໍ່
າງ, ບັນຍາກາດ ແລະ ການດຶງດດ
ໍ່
ໍ່
ໍ່
ການລົງທຶນຈາກຕໍ່ າງປະເທດຍັງບໄດ້ດເີ ທົາທີຄວນ
 ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບບໍ່ ທັນສາມາດຕອບ
ສະໜອງຕໍ່ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍໍ່ ແລະ
ັ ອຸ ດສະຫາກາທັນສະໄໝ
ການຫັນເປນ

້ ໍ່ ການ
ັ ທາງທາມະຊາດຢໍ່າງໜັກໜໍ່ວງ ສົໍ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊບ
ັ ສິນ ແລະ ເນືອທີ
 ປະສົບກັບໄພພິບດ
້
້ ຊົນລະປະທານ, ຖະຫນົນຫົນທາງ,
ັ ຕົນ:
ຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, ພືນຖານໂຄງລໍ່
າງຕໍ່ າງໆ ເປນ
ົ ເສຍຫາຍຢໍ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ໂຄງລໍ່ າງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ດ້ານສາທາລະນະສຸ ກກໄດ້ຜນ
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ວຽກງານຈຸດສຸມໃນທ້າຍໄລຍະ 2019
້
້ ຄາສັໍ່ງເລກທີ 12/ນຍ
ັ ຕົນ:
ັ ບັນດາມາດຕະການຕໍ່ າງໆທີໍ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ ເປນ
 ສືບຕໍ່ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ວໍ່ າດ້ວຍ 8 ມາດຕະການຊຸກຍເ້ ສດຖະກິດ, ຄາສັໍ່ງເລກທີ 02/ນຍ, ຄາສັໍ່ງເລກທີ 09/ນຍ,...
້ ຄອງຂອງລັດ ແລະ ຄຸ ມ
້ ຄອງລາຄາ
 ສືບຕໍ່ ນາໃຊ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປໍ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີໍ່ມີການຄຸ ມ
ສິນຄ້າໃຫ້ຢໍ່ ໃນລະດັບສົມເຫດສົມຜົນ
ົ ເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸ ຕາມແຜນ ດ້ວຍການເກັບຈາກຖານທີໍ່ມີແລ້ວໃຫ້ຄບ
ົ ຖ້ວນ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານ
 ສຊ້ ນ
ີ ນສະໄໝ
ລາຍຮັບ ໂດຍການນາໃຊ້ເຄືໍ່ອງມືທໍ່ ທັ
້
ື ້ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ ປຸ ງພືນຖານໂຄງລໍ່
ັ ທາມະຊາດ ເລັໍ່ງໃສໍ່ ແກ ້ໄຂປບ
 ຮີບຮ້ອນຟນຟ
າງທີໍ່ເສຍຫາຍ,
ັ
ສົໍ່ງເສີມການປກ, ການລ້ຽງ, ສ້າງນະໂຍບາຍສິນເຊືໍ່ອແບບຜໍ່ອນຜັນ ແລະ ຫຼຸດຄໍ່ າບລິການໃນເຂດທີໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ທາມະຊາດ ພ້ອມທັງດາເນີນມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜໍ່ອນຄວາມສໍ່ ຽງທີໍ່ເກີດຂຶນ້
ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ ທາງທາມະຊາດ
ຈາກໄພພິບດ
ັ ປຸ ງ-ຍົກລະດັບການບລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ການສຶກສາ
 ຂະຫຍາຍຕາໜໍ່ າງ, ພ້ອມທັງປບ
ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາເມືອງທຸກຍາກ ແລະ ເຂດທີໍ່ມີເດັກຊົນເຜົໍ່າຫຼາຍ, ສົໍ່ງເສີມການພັດທະນາສີມແື ຮງງານ
ໍ່ ງຂຶນ້
້
ີ ວາມເຂັມແຂງຍິ
ບັນດາຂະແໜງການຕໍ່ າງໆໃຫ້ມຄ
ັ ປຸ ງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກິດ
້ ານຜະບິດສິນຄ້າພາຍໃນເພືໍ່ອຕອບສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ງອອກ, ປບ
 ຊຸກຍກ
້
ີ ສ
ີ ນ
ັ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂຶນກວໍ່
ຈະກາທໍ່ ອງທໍ່ ຽວໃຫ້ມສ
າເກົໍ່າ
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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2020
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ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີຼ່ ແຜນປີ 2020
1.

ີ ະຖຽນສະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຮັບປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມ ີ
ສຸ ມທຸກກາລັງແຮງສ້າງໃຫ້ມສ
ຄວາມສະຫງ ົບ, ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ

້ ການ
ັ ຕົນ:
2. ເພີໍ່ມທະວີ ແລະ ແກ ້ໄຂທຸກອຸ ປະສັກຕໍ່ ການສົໍ່ງເສີມຜະລິດ ແລະ ການບລິການ ເປນ
ັ ສິນຄ້າ, ການປຸ ງແຕໍ່ ງ ແລະ ສົໍ່ງອອກໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶນ້ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜໍ່ອນການນາເຂົາ້
ຜະລິດກະສິກາເປນ
້ າສົໍ່ງເສີມການຜະລິດອຸ ດສາຫະກາທີໍ່ສາຄັນ ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກເເນໍ່ ໃສໍ່ ສ້າງລາຍຮັບເປນ
ັ ເງ ິນຕາ
3. ຕັງໜ້
ຕໍ່ າງປະເທດເພີໍ່ມຂຶນ້
ັ ອືໍ່ນໆ ຕິດພັນ
4. ພັດທະນາແຫຼໍ່ ງທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ, ລະບົບການບລິການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ໂຄງລໍ່ າງທີໍ່ຈາເປນ
້
ກັບດານຜະລິດກະສິກາສະອາດ ໂດຍເນັນໃສໍ່
ແລວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ຈຸດອືໍ່ນໆ
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ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີຼ່ແຜນ ປີ 2020
້ ກການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຍົກສງຄຸ ນນະພາບຂອງຂະແໜງສາທາ, ການ
5. ເນັນໜັ
ື
ສຶກສາ, ພັດທະນາດ້ານຊັບສິນມະນຸດ ເພືໍ່ອການພັດທະນາທີໍ່ມີຄຸນນະພາບບັນລຸ ເງໍ່ ອນໄຂຫຼ
ຸ ດພົນ້
ອອກຈາກ LDCs ແລະ SGDs ໃນອານະຄົດ
6. ພັດທະນາໂຄງລໍ່ າງເພືໍ່ອເຊືໍ່ອມໂຍງ, ເຊືໍ່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ໂດຍສະເພາະ
ໂຄງການລົງທຶນລະດັບຊາດ ເຊັໍ່ນ: ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ທາງດໍ່ ວນ...

ັ ບ້ານໃຫຍໍ່ ກ ້າວເຂົາ້
7. ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຕິດພັນກັບການສ້າງເປນ
ສໍ່ ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ
້
ັ ປຸ ງການບລິຫານລັດໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ເຂັມງວດການປະຕິ
ັ ກົດໝາຍ
8. ປບ
ບດ
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ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ
GDP

6.5%

ກະສິກາ

2.7%

ອຸ ດສາຫະກາ

7.3%

ບລິການ

6.9%

ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

7.5%

GDP/ຫົວຄົນ

$ 2.733

GNI/ຫົວຄົນ

$ 2.161

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

້ ບ
ຫົວໜໍ່ວຍ: ຕືກີ

ອັດຕາສໍ່ວນຕໍ່ GDP

ລາຍຮັບ

28,997

16.31%

ລາຍຈໍ່ າຍ

35,693

20.08%

ຂາດດຸ ນປະມານ

6,696

3.76%14

ແຫງຼ່ ທຶນເພືຼ່ອການພັດທະນາ
ການລົງທຶນເພືໍ່ອການພັດທະນາ

້ ບ
ຫົວໜໍ່ວຍ: ຕືກີ

46,500

27% ຂອງ GDP

ການລົງທຶນຂອງລັດ

4,750

ື ເພືໍ່ອການພັດທະນາ
ທຶນການຊໍ່ ວຍເຫຼອ

8,125

ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ

23,125

ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ

10,500

ອັດຕາເງ ິນເຟີ ້

ດ້ານເງິນຕາ
<5%

ອັດຕາແລກປໍ່ຽນ ກີບ/ໂດລາ

±5%

ຄັງສາຮອງເງ ິນຕາຕໍ່ າງປະເທດ

3 ເດືອນ

ປະລິມານຈລະຈອງເງ ິນ M2

<20%

15

ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕດ້ານເສດຖະກິດ
ການຜະລິດ

້
ເຂົາລວມ
ອຸ ດສາຫະກາປຸ ງແຕໍ່ ງ ແລະ ຫັດຖະກາ
ກະແສໄຟຟາ້
ແຮໍ່ ທາດ
ມຸ ນຄໍ່ າການຄ້າ (ນາເຂົາ້ + ສົໍ່ງອອກ)
ຈານວນນັກທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ

ຄາດໝາຍ

ຫຼາຍກວໍ່ າ 3.5 ລ້ານໂຕນ
້ ບ
14,919 ຕຶກີ
44,148ລ້ານກິໂລວັດໂມງ
້ ບ
9,588 ຕຶກີ
13,037 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
4.7 ລ້ານເທືໍ່ອຄົນ
16

ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕດ້ານສັງຄົມ

້
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນສຸ
ດທິຊນປະຖົ
ມສຶກສາ

>99%

້
ຫຼຸດຜໍ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ

ື 4%
ໃຫ້ເຫຼອ

້ ດທະຍົມຕອນຕົນ້
ຫຼຸດຜໍ່ອນອັດຕາປະລະຊັນມັ

ື 9%
ໃຫ້ເຫຼອ

້ ດທະຍົມຕອນຕົນໄດ້
້ ເຂົາຮຽນຕ
້
ໍ່ ສາຍອາຊີວະສຶກສາ
ັ ຮຽນທີໍ່ຈົບຊັນມັ
ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ນກ

ໃຫ້ໄດ້ 5%

ນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ຮຽນຕໍ່ ໃນລະບົບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ

ບັນລຸ 80%

້ ກຕໍ່ າກວໍ່ າມາດຕະຖານ
ຫຼຸດຜໍ່ອນອັດຕາເດັກນ ້ອຍລຸໍ່ ມ 5 ປີ ທີໍ່ມີນາໜັ

ື 20%
ໃຫ້ຍງັ ເຫຼອ

ຫຼຸດຜໍ່ອນອັດຕາເດັກນ ້ອຍລຸໍ່ ມ 5 ປີ ທີໍ່ມີລວງສງຕໍ່ າກວໍ່ າມາດຕະຖານ

ື 32%
ໃຫ້ຍງັ ເຫຼອ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸໍ່ ມ 1 ປີ
ອັດຕາການຕາຍຂອງແມໍ່

ົ ຄຸ ມປະກັນສຸ ຂະພາບ
ອັດຕາປກ
້ ກ
ື
ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມເີ ງໍ່ ອນໄຂບັ
ນບຸ ມາດຖານຄອບຄົວພົນທຸ

30/1000
160/1000

94%
17 ວ
3,234 ຄອບຄົ

ວຽກງານຈຸດສຸມ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈາປີ 2020
້ ານເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ຫຼ ື ລືໍ່ນແຜນທີໍ່ວາງໄວ້ ໂດຍນາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝ, ຄຸ ມ
້ ຄອງລາຍ
 ຊຸກຍກ
້ ງ້ ຍາກດ້ານການລົງທຶນຕາມຄາສັໍ່ງ
ັ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສືບຕໍ່ ແກ ້ໄຂຂຫຍຸ
ຈໍ່ າຍຢໍ່າງຮັດກຸ ມຕາມທິດປະຢດ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ
ເລກທີ 02/ນຍ ໃຫ້ມປ
້
 ຊຸກຍ ້ ແລະ ສ້າງສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມຫົວໜໍ່ ວຍທຸລະກິດພາຍໃນໃຫ້ເຂັມແຂງ
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້
້
ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ໂດຍເນັນໃສໍ່
ການຜະລິດເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກໃຫ້ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ແລະ ສາມາດເຊືໍ່ອມຈອດເຂົາ້
ກັບຕໍ່ ອງໂສ້ງການຜະລິດຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສາກົນ
້
້
 ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນໃຫ້ເຂັມແຂງ
ເພືໍ່ອຫຼຸດຜໍ່ອນການນາໃຊ້ເງ ິນຕາຕໍ່ າງປະເທດເຂົາໃນການນ
າ
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້ ຄອງອັດຕາແລກປໍ່ຽນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າໃຫ້ມຄ
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າງທີໍ່ຮັບໃຊ້ເຂົາໃນການຜະລິ
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