
 

ກອງປະຊຸມປ ິ່ນອ້ອມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັັ້ງທີ 13 

ການປຶກສາຫາລືດ້ານວ ຊາການວ່າດ້ວຍແຜນການຟືັ້ນຟູຄືນຈາກ ພະຍາດໂຄວ ດ-19 ສ າລັບ ສປປ ລາວ 

ວັນພຸດ, 27 ຕຸລາ 2021 

ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ 

ລົງທະບຽນຜ່ານລ ັ້ງນີັ້: 

https://undp.zoom.us/meeting/register/tZIsc-mtqD0pEtLV29sN2-oRjZAQTNun38O6 

 

ຈຸດປະສງົ: 

1. ສ້າງຄວາມເຂ ົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ້ມີອ ານາດຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບຜ ນກະທ ບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19; 

2. ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຂ ົ້ແນະນ າຫ ັກທີີ່ຈະນ າສະເໜີໃນ ກອງປະຊຸມໂຕະມ ນລະດັບສ ງ ເພືີ່ອລວມເຂ ົ້າໃນແຜນການ
ຟືົ້ນຟ ຄືນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີີ່ຈະຖືກສ້າງຂຶົ້ນໃນຊ່ວງໄຕມາດທີ 1 ແລະ ໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2022. 

 

ເວລາ ເນືັ້ອໃນ 

08:30-09:00 ລ ງທະບຽນ 

09:00-09:15 

ກ່າວເປີດກອງປະຊມຸ 

ຮອງລັດຖະມ ນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ 

ຜ ້ປະສານງານອ ງການ ສປຊ 

 

ຖ່າຍຮ ບລວມກັບຜ ້ເຂ ົ້າຮ່ວມທງັໝ ດ 

09:15-09:30 

ຫົວຂ ັ້ນ າສະເໜ ທີ 1 

ການສະໜອງທຶນໃຫແ້ກກ່ານພັດທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາທີິ່
ມີປະສ ດທ ພາບ 

ທ່ານນາງ ລດັດາວັນ ສ ງວິໄລ, ຫ ວໜ້າສ ນຄ ົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ປັບປງຸໂຄງສາ້ງ
ເສດຖະກິດ, ສະຖາບນັຄ ົ້ນຄວາ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 
 

ທ່ານນາງ ສີຟ ງ ອຸນາວ ງ, ຮອງຫ ວໜ້າກ ມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນິຕິກ າ, ກະຊວງການເງນິ 

09:30-10:15 

ຫົວຂ ັ້ປກຶສາຫາລທືີ 1 

ການສະໜອງທຶນໃຫແ້ກກ່ານພັດທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາທີິ່
ມີປະສ ດທ ພາບ 

10:15-10:30 ພັກດືີ່ມກາເຟ 

10:30- 10:45 

ຫົວຂ ັ້ນ າສະເໜ ທີ 2 

ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

ຈະຢືນຢນັຜ ້ນ າສະເໜີໃນພາຍຫ ງັ 

https://undp.zoom.us/meeting/register/tZIsc-mtqD0pEtLV29sN2-oRjZAQTNun38O6


 

10:45 – 11:30 

ຫົວຂ ັ້ປກຶສາຫາລທືີ 2 

ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

ທ່ານ ບົວວນັ ວ ລະວົງ, ຫົວຫນ້າກົມອຸດສະຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ, ກະຊວງອຸດສະຫະກ າ ແລະ 
ການຄ້າ 

11:30-11:45 

ຫົວຂ ັ້ນ າສະເໜີທ ີ3 

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມປ່ຽນແປງ ແລະ ການຍກົສູງຄວາມພອ້ມດ້ານນະໂຍບາຍສ າລັບວຽກເຮັດງານ
ທ າທີິ່ດີ 

ທ່ານ ວິໄລພ ງ ສີສ ມຫວັງ, ຫ ວໜ້າກ ມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມືສາກ ນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີການ
ສັງຄ ມ 

11:45-12:30 

ຫົວຂ ັ້ປກຶສາຫາລທືີ 3 

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມປ່ຽນແປງ ແລະ ການຍກົສູງຄວາມພອ້ມດ້ານນະໂຍບາຍສ າລັບວຽກເຮັດງານ
ທ າທີິ່ດີ 

12:30-13:30 ພັກທ່ຽງ 

13:30-13:45 

ຫົວຂ ັ້ນ າສະເໜີທີ 4 

ທຶນມະນຸດ 

ທ່ານ ທະນ ງຊາຍ ສຸກຄ າທັດ, ຮອງຫ ວໜ້າສ ນຄ ົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລ ງທນຶ 

13:45-14:30 
ຫົວຂ ັ້ປກຶສາຫາລທືີ 4 

ທຶນມະນຸດ 

14:30-14:45 ພັກດືີ່ມກາເຟ 

14:45-15:00 

ຫົວຂ ັ້ນ າສະເໜີທີ 5 

ການຂະຫຍາຍໂຕສີຂຽວ, ຄວາມທນົທານ, ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ໂດຍຄ ານງຶເຖ ງຜົນ
ກະທົບຕ ິ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ, ສຂຸະພາບ, ແລະ ເສດຖະກ ດ 

ທ່ານ ສຸນະເດດ ສຸກຈະເລນີ, ຮອງຫ ວໜ້າກ ມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລອ້ມ 

15:00-15:45 

ຫົວຂ ັ້ປກຶສາຫາລທືີ 5 

ການຂະຫຍາຍໂຕສີຂຽວ, ຄວາມທນົທານ, ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ໂດຍຄ ານງຶເຖ ງຜົນ
ກະທົບຕ ິ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ, ສຂຸະພາບ, ແລະ ເສດຖະກ ດ 

15:45-16:00 

ກ່າວປ ດກອງປະຊຸມ 

ຜ ້ປະສານງານອ ງການ ສປຊ 

ທ່ານນາງ ສສີ ມບ ນ ອນຸາວ ງ, ຫ ວໜ້າກ ມຮ່ວມມສືາກ ນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ 

 

 


