ຶ ສາຫາລືກບ
ັ ຄ່ ຮ່ວມພັດທະນາ
ກອງປະຊຸມ ປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປກ
ຶ ອົບຮົມ, ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020
ທີ່ ສນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝກ
ວາລະກອງປະຊຸມ
08:30 – 09:00

ລົງທະບຽນ

09:00 – 09:15

ີ ກອງປະຊຸມ
ກ່ າວເປດ

(15 ນາທີ)

ໂດຍ: ທ່ ານ ປອ. ກິແກວ້ ຈັນທະບຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ກ່ າວມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ

ໂດຍ: ທ່ ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກເນສ, ຜປ້ ະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
09:15 – 09:30

້ XIII
ນໍາສະເໜີ ກ່ ຽວກັບ ການກະກຽມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ລະດັບສງ ຄັງທີ

09:30 – 09:45

້ IX (2021-2025)
ນໍາສະເໜີ ກ່ ຽວກັບ ການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ : ບລິມະສິດ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ)
(ຮ່ າງສະບັບປະຈຸບນ

(15 ນາທີ)
(15 ນາທີ)

ົ ບນ ອຸ ນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໂດຍ: ທ່ ານ ນາງ ສີສມ

ໂດຍ: ທ່ ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸ ທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
09:45 – 10:20

ສົນທະນາ ແລະ ຖາມ-ຕອບ

10:20 – 10:35

້
ພັກຜ່ອນດື່ມນໍາຊາ-ກາເຟ

10:35 – 11:15

ນໍາສະເໜີ ຜົນການສຶກສາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ກ່ ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອສະໜັບ
້ IX ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍເປາໝາຍການພັ
ົ້
ສະໜນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ດທະນາ

(35 ນາທີ)
(15 ນາທີ)

(40 ນາທີ)

ແບບຍືນຍົງ ຢ່ ໃນ ສປປ ລາວ:
1.

ົ (ໂດຍ ທ່ ານ ນາງ ສີຟງົ ອຸ ມາວົງ,
ແຫ່ ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ

2.

ການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ມນຄ່ າຕ່ ອງໂສ້ການຜະລິດ ແລະ ການທ່ ອງທ່ ຽວ (ໂດຍ ທ່ ານ ປອ. ບົວວັນ ວິລະວົງ, ຫົວໜ້າກົມ,

3.

ັ ໂຕ ແລະ ການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ ຽງ ໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບການປ່ຽນແປງ ຢ່າງໄວວາ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປບ

ິ າໍ , ກະຊວງການເງ ິນ);
ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມນະໂຍບາຍການເງ ິນ ແລະ ນິຕກ
ກົມອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກິດ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ);

ສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ເສດຖະກິດ (ໂດຍ ທ່ ານ ວິລະນະ ສອນນະສິນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ,

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ);

4.
5.

້ ງ (ໂດຍ
ັ ປຸ ງຄວາມພ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໝັນຄົ
ການຄຸ ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ປບ

ທ່ ານ ປອ. ຢ່າງກ ້ ຢ່າງລືໄຊ, ຫົວໜ້າກົມ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ ວມມື, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ດີການສັງຄົມ);
້ ນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລວມທັງດ້ານສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ການສຶກສາ (ໂດຍ ທ່ ານ ປອ. ສິດທິຣດ
ົ ຣາຊະພົນ,
ຕົນທຶ
້
ຮັກສາການຫົວໜ້າສນ, ສນຄົນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ).

ັ ທີ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ ລະຂົງເຂດ (ພາກສ່ ວນລະ 5 ນາທີ).
ໂດຍ: ກະຊວງຂະແໜງການຫກ

ຶ ສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍຕ່້ າງໆຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບ
ສັງລວມ ຄໍາເຫັນຈາກ ກອງປະຊຸມປກ
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ໂດຍ: ທ່ ານ Matthew Johnson-Idan, Senior Economist, ຫ້ອງການຜປ້ ະສານງານ ອົງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
11:15 – 11:50

ສົນທະນາ ແລະ ຖາມ-ຕອບ

11:50 – 11:55

ກ່ າວສະຫຸ ບ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ

11:55 – 12:00

ີ ກອງປະຊຸມ
ກ່ າວປດ

(35 ນາທີ)
(5 ນາທີ)
(5 ນາທີ)

ໂດຍ: ທ່ ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກເນສ, ຜປ້ ະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ໂດຍ: ທ່ ານ ປອ. ກິແກວ້ ຈັນທະບຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ໝາຍເຫດ: ໃນກອງປະຊຸມ ຈະມີພາສາແປ ຈາກ ລາວ-ອັງກິດ-ລາວ

