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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
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ຮ່າງບົດປະກອບຄາເຫັນ
ຫົວຂ:ໍ້ “ການຄມ
ຸ້ ຄອງຫົວໜ່ວຍບລິການດາໍ້ນໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ຢູນ
ູ່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ”.
ຮຽນ: ທ່ານ…………………………………………….
ບັນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ນັບຖ ແລະ ຮັກແພງ.
ຂ້າພະເຈົໍ້າຕາງໜ້າພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮູຸ້ສຶກເປັນກຽດຢູ່າງສູງທີື່ຄະນະຈັດຕັໍ້ງກອງປະຊມ
ໄດຸ້ເຊໍ້ອເຊີນຂຶນ
ໍ້ ມາປະກອບຄາເຫັນຕື່ກອງປະຊມໃນຫົວຂໍ້: “ການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍບລິການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ” ຊຶື່ງເປັນວຽກໜຶື່ງທີື່ສາຄັນຫຼາຍ,
ໃນການລາຍງານຂອງຂ້າພະເຈົໍ້າປະກອບມີ 4 ພາກຄ: ພາກທີໜຶື່ງ: ເວົໍ້າເຖິງສະພາບລວມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ຫົວໜ່ວຍທລະກິດ, ພາກທີສອງ: ເວົໍ້າເຖິງວິທີການຄຸ້ມຄອງຜ່ານມາ, ພາກທີສາມ: ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ, ພາກທີສ:ີື່
ແຜນການສບຕື່ແກຸ້ໄຂຕື່ໜ້າ ແລະ ບາງຂໍ້ສະເໜີ.
1. ລາຍງານໂດຍຫຍກ
ໍ້ ຽ່ ວກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫົວໜ່ວຍທລະກິດ
ຍ້ອນວ່ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປລາວ, ຈຶື່ງເປັນເມອງທີື່ມີການພັດທະນາໃນຫຼາຍ
ດ້ານທີື່ມີລັກສະນະກ້າວໜ້າ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ບື່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ການບລິການ, ດ້ານ
ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ລວມເຖິງການເປັນສູນລວມຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ນາໃຊຸ້ໄອຊີທີ ທີື່ກ້າວໜ້າໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາກື່ຄປະຈບັນຢູ່າງກວ້າງຂວາງ, ຈາກເຫດຜົນດັື່ງກ່າວຈຶື່ງເຮັດໃຫຸ້ເກີດມີຫົວໜ່ວຍບລິການດ້ານ ໄປສະນີ, ດ້ານ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ດ້ານໄອທີ ເກີດຂຶໍ້ນຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມາຮອດປີ 2018 ຜ່ານມາມີທັງໝົດ ຈານວນ:
680 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັໍ້ນ ວິສາຫະກິດທີື່ຂຶໍ້ນກັບພະແນກ ປທສ ນວ ຄຸ້ມຄອງມີ: 655 (ຕ່າງປະເທດລົງທຶນມີ
210 ຫົວໜ່ວຍ), ໃນນີໍ້ວສ
ິ າຫະກິດໃນຮູບແບບບລິສັດມີ: 195 ຫົວໜ່ວຍ, ເປັນວິສາຫະກິດສ່ວນບກຄົນທີື່ເຮັດ
ບລິການດ້ານ ໄອຊີທີມີ: 427 ຫົວໜ່ວຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫົວໜ່ວຍບລິການດັື່ງກ່າວຍັງມີທ່ວງທ່າຈະ
ເພີື່ມຂຶນ
ໍ້ ເລໍ້ອຍໆ ຕາມນະໂຍບາຍການສົື່ງເສີມຂອງພາກລັດ, ສາຫຼບ
ັ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທລະ
ກິດເຫຼົື່ານັໍ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດຸ້ດີ, ມີພຽງຈານວນໜຶື່ງທີື່ຍັງບື່ທັນເຄື່ອນໄຫວ
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍເຊັື່ນ: ດາເນີນກິດຈະການບື່ມີອະນຍາດ, ດາເນີນທລະກິດບື່ຖກເປົໍ້າໝາຍ(ບື່ຖ
ຕາມການອະນຍາດ), ສວຍໃຊຸ້ສະຖານທີື່ ແລະ ໃບອະນຍາດໄປນາໃຊຸ້ ເປັນຮູບການບລິການອື່ນທີື່ຜິດຕື່ລະບຽບ
ກົດໝາຍຕ່າງໆ.
2. ສະພາບການຄມ
ຸ້ ຄອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດຸ້ສມໃສູ່ການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍບລິການດ້ານ
ໄປສະນີ ແລະ ໄອຊີທີ ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີື່ຂອງຕົນໂດຍອີງໃສູ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ລວມເຖິງບັນດາມະຕິຄາສັື່ງຂອງພັກ-ລັດຕ່າງໆ ເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນ ອີງໃສູ່ການແບູ່ງຂັໍ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງ
ກະຊວງ ປທສ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ.
1

- ໄດຸ້ນາເອົາກົດໝາຍ ແລະ ດາລັດ ຈານວນ 3 ສະບັບຄ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສສ
ື່ ານຂມ
ໍ້ ນ
ູ
ຂ່າວສານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປຸ້ອງຂມ
ໍ້ ູນເອເລັກໂຕຼນກ
ິ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄນ
ໍ້ ຄວາມຖີື່
ວິທະຍສສ
ື່ ານ ລົງໄປເຜີຍແຜູ່ໃຫຸ້ບັນດາເມອງ ແລະ ບ້ານ ຢູູ່ 8 ເມອງ, ໃນນັໍ້ນ ມີຜູຸ້ເຂົໍ້າຮ່ວມທັງໝົດ 730
ເທື່ອຄົນ ເປັນຍິງ 195 ຄົນ.
- ໄດຸ້ອອກແຈຸ້ງການ 3 ສະບັບເຊັື່ນ: ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຫົວໜ່ວຍທລະກິດຂຶໍ້ນມາພົວພັນຂອະນຍາດ ແລະ ສບຕ
ອະນຍາດດາເນີນທລະກິດ, ແຈຸ້ງການໂຈະການອອກອະນຍາດບລິການອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 1 ຊົື່ວ
ຄາວ (6 ເດອນ), ແຈຸ້ງການນາເຂົໍ້າເຄື່ອງບິນບື່ມີຄົນຂັບ (ໂດຼນ).
- ໃນປີ 2018 ໄດຸ້ລົງກວດກາຫົວໜ່ວຍທລະກິດໄດຸ້ທັງໝົດ: 263 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນີໍ້ມີຫົວໜ່ວຍບລິການ
ໄປສະນີ: 25 ຫົວໜ່ວຍ, ໄດຸ້ອອກອະນຍາດດາເນີນກິດຈະການໄດຸ້ 106 ຫົວໜ່ວຍ, ຕື່ອະນຍາດ
ຈານວນ: 161 ຫົວໜ່ວຍ (ບລິການໄປສະນີ: 4 ຫົວໜ່ວຍ). ເຮັດບັດທຶກກ່າວເຕອນຄວາມຜິດ: 48 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ໃຫຸ້ຢດເຊົາກິດຈະການຊົື່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ 8 ຫົວໜ່ວຍ.
- ໄດຸ້ເຊີນເອົາຫົວໜ່ວຍທລະກິດຢູູ່ 8 ເມອງ ມາຮັບຟັງການເຜີຍແຜູ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 8
ຄັໍ້ງ ມີຜູຸ້ເຂົໍ້າຮ່ວມ: 175 ຄົນ, ຍິງ 51 ຄົນ.
- ໄດຸ້ແກຸ້ໄຂຄາຮ້ອງທກຂອງປະຊາຊົນຈານວນ: 16 ຄັໍ້ງ ໃນນີ:ໍ້ ລະຫວາື່ງຜູຸ້ໃຫຸ້ບລິການ ແລະ ລູກຄ້າ 1 ຄັໍ້ງ
ແລະ ຜົນກະທົບຈາກເຄອຂ່າຍໂທລະສັບ 15 ຄັໍ້ງ (ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ການປກສ້າງສະຖານີຮັບ-ສົື່ງ
ສັນຍານໂທລະສັບ) ແລະ ອື່ນໆ.
3. ຂໍ້ຫຍງຸ້ ຍາກ
- ການແບູ່ງຂັໍ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງກະຊວງ ປທສ ກັບ ທ້ອງຖິື່ນຍັງມີບາງອັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດ,
ເປັນຕົໍ້ນຂອດຄົໍ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາເອກະສານຍັງມີຫຼາຍຂອດຫຼາຍຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ໃຊຸ້ເວລາດົນເກີນໄປ. ການ
ອອກອະນຍາດຍັງບື່ລວມສູນຫົວໜ່ວຍທລະກິດໜຶື່ງອາດມີໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດ 2-3 ໃບ.
- ນິຕິກາຄຸ້ມຄອງບາງອັນຍັງບື່ຈະແຈຸ້ງຊັດເຈນ ບື່ມີມາດຕະການເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດເຊັື່ນ: ນິຕິ ກາຄຸ້ມ
ຄອງຫົວໜ່ວຍທລະກິດບລິການດ້ານໂທລະຄົມ ແລະ ໄອທີ, ນິຕິກາດ້ານໄປສະນີການເກັບຄ່າທານຽມຄ່າ
ບລິການປູ່ອງບລິການໄປສະນີສ່ວນບກຄົນ, ນິຕິກາການຄຸ້ມຄອງຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟຍັງບື່ ສອດ ຄ່ອງກັບ
ສະພາບຕົວຈິງ.
4. ແຜນການສບຕແ
ື່ ກຸ້ໄຂຕໜ
ື່ າ້
4.1. ປັບປງກົນໄກ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນການພິຈາລະນາອອກອານຍາດດາເນີນທລະກິດໃຫຸ້ມີຄວາມສະດວກ, ກະທັດ
ຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປູ່ງໃສ, ຫັນໄປສູູ່ການບລິການປະຕູດຽວ ແລະ ໃຊຸ້ລະບົບອອນລາຍ.
4.2. ສບຕື່ຄົໍ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອອກອະນຍາດ ຕື່ອະນຍາດໃຫຸ້ຫົວໜ່ວຍບລິການດ້ານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະ ນາ
ຄົມ ແລະ ໄອທີ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຄາສັື່ງເລກທີ 02 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ.
4.3. ເອົາໃຈໃສູ່ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທລະກິດ
ໃຫຸ້ເຂົໍ້າສູູ່ລະບຽບກົດໝາຍໂດຍສະ
ເພາະແມູ່ນ ການບລິການໃນຮູບແບບໄປສະນີທາງອອນລາຍ, ການບລິການອິນເຕີເນັດປະເພດ 1, ການ
ດາເນີນທລະກິດທີື່ບື່ມີອະນຍາດ, ແກຸ້ໄຂຄວາມຮ້ອງທກ ແລະ ການເອົາລັດເອົາປຽບກັນລະຫວ່າງລູກຄ້າ
ແລະ ຜູູຸ້ເຮັດບລິການຕ່າງໃຫຸ້ມີຄວາມຍດຕິທາ.
4.4. ສົມທົບກັບກະຊວງ ປທສ ເພື່ອປັບປງນິຕິກາບາງສະບັບໃຫຸ້ສອດຄອ່ງກັບສະພາບຕົວຈິງຢູູ່ ນະຄອນ ຫຼວງ
ວຽງຈັນ.
5. ບາງຂໍ້ສະເໜີ
1. ສະເໜີໃຫຸ້ທາງກະຊວງປັບປງກົນໄກການພິຈາລະນາອອກອະນຍາດຕື່ມ ຖ້າເປັນໄປໄດຸ້ຂໃຫຸ້ກະຊວງເອົາກົມໃດ
ໜຶື່ງ ຫຼ ຂະແໜງການໃດໜຶື່ງເປັນບ່ອນອອກໃບອະນຍາດ ໂດຍຜ່ານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກົມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ເພາະຈະເຮັດໃຫຸ້ການອອກອະນຍາດລວມສູນ.
2. ສະເໜີປັບປງນິຕິກາທີື່ຈາເປັນໃຫຸ້ໄວເຊັື່ນ: ການຄຸ້ມຄອງບລິການອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 1, ການເກັບຄ່າທາ
ນຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ອອກອະນຍາດປູ່ອງບລິການໄປສະນີ ຫຼ ວິສາຫະກິດສ່ວນບກຄົນດ້ານໄປສະນີ ເພາະ
ວ່າຖ້າຈະເອົາລວມກັບບລິສັດເປັນມູນຄ່າສູງເກີນໄປ.
2

