ັ້
ັ ວຽກງານຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ (ຊກພ)
ວາລະກອງປະຊຸມສະຫຼູບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ IV ວັນທີ 25 ກຸ ມພາ 2021 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງທຶນ
ທ່ ວປະເທດ ຄັງທີ
ັ້
ເນຼືອໃນ

ເວລາ
08:00-08:30
08:30-08:40 ( 10' )

ລງທະບຽນ

ກ່ າວເປີດກອງປະຊຸມ

08:40-09:00 ( 20' ) ນາສະເໜີ:
-

ັ້
ັ ວຽກງານຊ່ວຍເຫລຼືອທາງ
ສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການເພຼື່ອການພັດທະນາ ປະຈາປີ 2020 ແລະ ແຜນ

ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ
ຜຼູ ຮ
-

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

-

ທ່ ານ ປອ ກິແກວັ້ ຈັນທະບຼູຣີ,
ຮອງລັດຖະມນຕີ ກະຊວງ ຜທ

-

ຫວໜັ້າກມຮ່ວມມຼືສາກນ,
ກະຊວງ ຜທ

ຈຸດສຸ ມ ປີ 2021
09:00-09:20 ( 20' ) ນາສະເໜີ:
-

ັ້
ັ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງດັ້ານການເງ ິນ
ຕີລາຄາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຶ ແລະ
ຼື ກຼູຢັ້ ມ
ບັນດາໂຄງການ/ແຜນງານທີ່ນາໃຊັ້ທນ

-

ຼື ຂອງ INGOs ຢຼູ່ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2020
ການຊ່ວຍເຫອ

ິ ດ
ັ ສຸ ວນ
ັ ນະຈຼູມຄາ
ທ່ ານ ສຸ ລວ
ຫວໜັ້າກມການເງ ິນຕ່ າງປະເທດ
ັ້ ນ, ກະຊວງ
ັ້ ຄອງໜີສິ
ແລະຄຸ ມ

ຼື ລັ້າຈາກຕ່ າງປະເທດ ປະຈາປີ 2020
ຊ່ວຍເຫອ
09:20-09:40 ( 20' ) ນາສະເໜີ:

ທ່ ານ ນ.ສີສມບຼູນ ອຸ ນາວງ,

ການເງ ິນ
-

ັ ສອນ ວິສອນສະວງ
ທ່ ານ ວິລດ
ຮອງຫວໜັ້າກມອງການຈັດຕັງັ້
ສາກນ,ກະຊວງການຕ່ າງປະເທດ

09:40-10:00 ( 20' )

ນາສະເໜີ:

ັ້
ັ້ ຄອງອງການຈັດຕັງທາງສັ
ສະພາບການຄຸ ມ
ງຄມ ໃນ ສປປລາວ

-

ທ່ ານ ວຽງສອນ ເລຼືອງຄາສິງ
ັ້ ຄອງອງ
ຮອງຫວໜັ້າພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ງຄມ, ກມພັດທະ
ການຈັດຕັງສັ
ນາການບລິຫານລັດ, ກະຊວງ

10:00-10:15 ( 15' )

-

10:15-10:40 (25' )
10:40-11:20 (40' )

-

ຖ່າຍຮຼູ ບຮ່ວມກັນ
ັ້
ພັກຜ່ອນ ດຼື່ມນາຊາ-ກາເຟ

-

ັ້ ່ ວມທຸກທ່ ານ
ຜຼູ ເັ້ ຂາຮ

ປະກອບຄາເຫັນ ແບບເປີດກວັ້າງ

ັ້
ັ ແຜນງານ/
ປະກອບຄາເຫັນກ່ ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໂຄງການ, ການປະສານງານ ແລະ ການສະຫລຸ ບລາຍງານ, ຂ ັ້

ພາຍໃນ
ັ້ ່ ວມທຸກທ່ ານ
ຜຼູ ເັ້ ຂາຮ

-

ຕາງໜັ້າຈາກພາກສ່ວນກ່ ຽວຂັ້ອງ

ັ້ ັ້ງຍາກ, ຂສະເໜີ
ັ້
ສະດວກ, ຂຫຍຸ
ແລະ ສິ່ງທັ້າທາຍ ຢຼູ່ໃນ
ພາກສ່ວນ ແຂວງ/ ຂະແຫນງການຂອງທ່ ານ ໃນປີ 2020

11:20 - 11:30 ( 10' )
11:30 – 13:30

1.

ັ້
ແຂວງຫວງນາທາ

2.

ແຂວງສາລະວັນ

3.

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂນສ່ ງ

4.

ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸ ກ
ປະທານສະຫຼູບ
ຮັບປະທານອາຫານທ່ ຽງ

ປະທານກອງປະຊຸມ
ັ້ ່ ວມທຸກທ່ ານ
ຜຼູ ເັ້ ຂາຮ

ສະຖານທີ ສະໂມສອນ ກະຊວງຜທ
13:30- 13:50 (20' )

ນາສະເໜີ:

ຼື ທາງການເພຼື່ອ
ຍຸ ດທະສາດການລະດມທຶນຊ່ວຍເຫອ
ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ແລະການ
ັ ທັນສະໄໝ
ັ້ ຄອງ ຊກພ ເປນ
ຫັນການຄຸ ມ
ປະກອບຄາເຫັນ ແບບເປີດກວັ້າງ

13:50 –14:25 (35' )
14:25 – 14:45(20' )

ນາສະເໜີ:
-

ທ່ ານ ປອ ອາລຸ ນຍາເດດ ຣາຊະພນ ຮອງ
ຫວໜັ້າກມຮ່ວມມຼືສາກນ, ກະຊວງ ຜທ

ັ້ ່ ວມທຸກທ່ ານ
ຜຼູ ເັ້ ຂາຮ
ທ່ ານ ສີສມພອນ ເພັດດາວເຮຼືອງ ຮອງຫວ

ດາລັດ 357/ລບ, ລງວັນທີ 09 ຕຸ ລາ 2019 ວ່າດັ້ວຍ
ັ້ ຄອງ ແລະນາໃຊັ້ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອ
ການຄຸ ມ

ໜັ້າກມຮ່ວມມຼືສາກນ, ກະຊວງ ຜທ

ັ້
ການພັດທະນາ ແລະຄາແນະນາກ່ ຽວກັບການຂຶນແຜນ
ິ ພັນກັບແຜນ
ທຶນສມທບຂອງລັດຖະບານທີຕດ
ໂຄງການ ຊກພ
14:45–15:15 (35' )
15:15 – 15:30 (15' )
15:30 – 16:00

ປະກອບຄາເຫັນ ແບບເປີດກວັ້າງ
ັ້
ພັກຜ່ອນ ດຼື່ມນາຊາ-ກາເຟ

ິ ກອງປະຊຸມ
ກ່ າວສະຫຼູບຜນກອງປະຊຸມ ແລະ ປດ

ຂຂອບໃຈ

ີ ີ ັ້
ສາມາດສະແກນດາວໂຫລດເອກະສານຮັບໃຊັ້ໃນກອງປະຊຸມໄດັ້ທນ

ັ້ ່ ວມທຸກທ່ ານ
ຜຼູ ເັ້ ຂາຮ
ັ້ ່ ວມທຸກທ່ ານ
ຜຼູ ເັ້ ຂາຮ
ທ່ ານປະທານກອງປະຊຸມ

