ບົດລາຍງານ

ການເກັບກາຂມໍ້ ນູ ຜູອູ້ ອກແຮງງານລາວທກີ່ ບັ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູວູ້ າ່ ງງານພາຍໃນ
ເນອີ່ ງຈາກການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການ ຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ
ຍູ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນທົົ່ວປະເທດປີ 2020
ສະພາບລວມ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊອ
ື້ ຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່
(COVID-19) ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບເປັນວົງກວ້າງ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊາວຜ້ອອກແຮງງານ
ໂດຍສະເພາະແຮງງານລາວທີີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານລາວທີີ່
ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ
ຍ້ອນຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້ໂຈະກິດຈະການຊົົ່ວຄາວ ຫລ ປິດກິດຈະການ ເຮັດ
ໃຫ້ແຮງງານເຫຼົົ່ານັື້ນກາຍເປັນຜ້ວ່າງງານ.
ເພີ່ອປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ ສະບັບເລກທີ 461/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 08 ເມສາ 2020 ກ່ຽວກັບທິດຊີື້ນາ
ເພີີ່ມເຕີມ ເພີ່ອຈັດຕັື້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄາສັງົ່ ເລກທີ 06/ນຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ແຈ້ງການຂອງກະຊວງ ຮສສ ສະບັບເລກທີ 0845/ຮສສ ລົງວັນທີ 24 ມີນາ
2020 ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກາຂໍ້ມນຂອງຜອ
້ ອກແຮງງານລາວ ທີີ່
ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເນີ່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ (COVID19) ແລະ ແຈ້ງການແນະນາເພີີ່ມເຕີມ ຂອງກະຊວງ ຮສສ ກ່ຽວກັບການເກັບ
ກາຂໍ້ມນຂອງຜ້ອອກແຮງງານທີີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ, ຜ້ວ່າງງານເນີ່ອງຈາກ
ການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ສະບັບ
ເລກທີ 1235/ຮສສ, ລົງວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2020 ໃນການປະສານສົມທົບ
ກັບພະແນກ ຮສສ ແຂວງ, ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງ, ອານາດການປົກຄອງເມອງ
ແລະ ອານາດການປົກຄອງບ້ານ ໃນການລົງເກັບກາຂໍ້ມນຜ້ອອກແຮງງານທີ່ີີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປົດປູ່ອຍອອກຈາກວຽກ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການ.
ກົ ມພັ ດ ທະນາສີ ມ ແຮງງານ ແລະ ຈັ ດ ຫາງານ ໄດ້ ຂ ຶ ື້ ນ ແຜນດ າເນີ ນ ງານ
ພ້ອມທັງຂຶື້ນແຜນງົບປະມານ ໃນການລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມນຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ
ລາວ ທີີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຜ ້ວ່າງງານພາຍໃນປະເທດ ເນ ີ່ອງຈາກ
ການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍ
ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ເພີ່ອຕິດຕາມ, ຊຸກຍ້
ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ ໃນການຂຶື້ນບັນຊີເກັບ
ກາຂໍ້ມນຂອງຜ້ອອກແຮງງານທີີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ, ຜ້ວ່າງງານເນີ່ອງຈາກ
ການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານພາຍໃນປະເທດ.

ເປົ້າຫມາຍ
ການເກັບກາຂໍ້ມນແຮງງານ 2 ກຸ່ມ (ແຮງງານລາວທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະ
ເທດ ໂດຍສະເພາະປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ລວມທັງຜ້ໄປຖກ
ກົດຫມາຍ ແລະ ແຮງງານລາວທີີ່ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ຖກຍົກເລີກ
ສັນຍາການຈ້າງງານ/ປົດປູ່ອຍອອກວຽກ) ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ເພີ່ອເປັນຂໍ້ມນພື້ນຖານໃນການການົດ
ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາການວ່າງງານໃຫ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.
ການການົດກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ມີຈານວນທັງຫມົດ 4,769 ບ້ານ, 148
ເມອງ, 18 ແຂວງ.

ວິທການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການເກັບກ າຂໍ້ມນແມ່ນໄດ້ເລີີ່ມໃນເດອນ ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົື້ນ
ມາ ໂດຍປະຕິບັດດັົ່ງນີື້:

- ແຕ່ງຕັື້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຂັື້ນສນກາງ, ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມອງ;
- ຂຶື້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ໂອນຕົວເລກງົບປະມານ ໃຫ້ພະແນກ ຮສສ
ແຂວງ ຕາມແຜນການທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ກະຊວງການເງິນ;

- ອອກແບບ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າ ໃນການການົດຕົວຊີື້ບອກ ເພີ່ອລະບຸ
ໃນຟອມເກັບກາຂໍ້ມນຂຶື້ນທະບຽນຜ້ວ່າງງານ;

- ຈັດຝຶກອົບຮົມທາງອອນລາຍໃຫ້ ພະນັກງານຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ

ກ່ຽວກັບວິທີການເກັບກາຂໍ້ມນ ຕາມຕາຕະລາງ ທີີ່ກົມ ພຈງ ໄດ້
ການົດຂຶື້ນ ໂດຍການຝຶກທາງອອນລາຍ;

- ມອບໃຫ້ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງ ສົມທົບ

ກັບອານາດການປົກຄອງບ້ານ ແຕ່ລະບ້ານທີີ່ມີກຸ່ມເປົົ້າໝາຍດາເນີນ
ການເກັບກາຂໍ້ມນ-ຂື້ນບັນຊີ ໃຫ້ແກ່ຜ້ມີສາມະໂນຄົວ ຫລ ບໍ່ມີສາ
ມະໂນຄົວ, ຜ້ມີໜ້າຕົວຈິງ ທີີ່ອາໄສຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານ, ສນ 1
ຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ
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ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ
ເບີໂທ: +85621 255906
ອີເມວ: info@lmi.gov.la

ກັກກັນ, ບ່ອນແຍກປູ່ຽວ ຂອງບ້ານ, ຖ້າມີສນກັກກັນທີີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບ
ບ້ານອີ່ນ ກໍ່ໃຫ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບຄັກແນ່, ຫຼີກເວັື້ນການ
ຕົກເຮ່ຍຂອງບັນຊີຄົນວ່າງງານ ແລະ ແຮງງານທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ;

- ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງ ສົມທົບກັບ ອານາດການປົກຄອງບ້ານ ແນະນາໃຫ້

ຜ້ອອກແຮງງານລາວທີີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະປະເທດໄທ
ແລະ ຜ້ອອກແຮງງານລາວທີີ່ວ່າງງານ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຜ້ທີີ່ສາມາດນາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ລົງທະບຽນອອນລາຍ
ຜ່ານເວັບໄຊຂໍ້ມນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ www.lmi.gov.laເພີ່ອເປັນ

- ພາຍຫລັງທີີ່ ຫ້ອງການ ຮສສ ເມອງ ແລະ ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ຂຶື້ນ
ບັນຊີຂໍ້ມນຜ້ວ່າງງານ ສົົ່ງມາຫາສນກາງ ເພີ່ອສາເນົາເປັນເອກະສານເອ
ເລັກໂຕນິກ ພ້ອມລົງລະຫັດຂໍ້ມນ ແລະ ຈັດສົົ່ງໃຫ້ບັນດາບລິສັດຈັດຫາ
ງານປ້ອນຂໍ້ມນເຂົື້າໃນລະບົບໂປຣແກຣມໃຫ້ສົມບນ;

- ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຈະເປັນເຈົື້າການ ໃນການ
ຮຽບຮຽງ, ກວດກາ, ສັງລວມຂໍ້ມນ ພ້ອມລົງລະຫັດຕາມຂະແໜງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ໝວດອາຊີບ ພ້ອມທັງວິເຄາະ-ວິໄຈ ແລະ ສັງລວມຂໍ້
ມນສ້າງເປັນບົດລາຍງານຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕໍ່ຂັື້ນເທິງ.

ອີກວິທີທາງໜຶີ່ງໃນການຂື້ນທະບຽນ;

ຜົນຂອງການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ
ຜ້ອອກແຮງງານທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜ້ວ່າງງານພາຍໃນ ເນີ່ອງຈາກການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນທົົ່ວປະເທດ ທີີ່ໄດ້ລົງເກັບກາຂໍ້ມນ ທັງຫມົດມີ 62,999 ຄົນ ຍິງ 32,148 ຄົນ ໃນນີື້ ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ຈານວນ 50,472
ຄົນ ຍິງ 26,163 ຄົນ ຜ້ວ່າງງານພາຍໃນ ຈານວນ 10,028 ຄົນ ຍິງ 4,774 ຄົນ; ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນແຂວງທີີ່ມີຜ້ຂື້ນທະບຽນຫລາຍທີີ່ສຸດ ຈານວນ
17,659 ຄົນ ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງຈາປາສັກ ແລະ ແຂວງຄາມ່ວນ; ສ່ວນແຂວງທີີ່ຂື້ນທະບຽນຫນ້ອຍສຸດແມ່ນ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບນ.
ສາລັບແຂວງຜົື້ງສາລີ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມນໄດ້ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 01)
ຕາຕະລາງ 01: ຈານວນຜອ
້ ອກແຮງງານລາວທີກ
ີ່ ບ
ັ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜວ
້ າ່ ງງານພາຍໃນ ແຍກຕາມແຂວງ (ຄົນ)

* ຫມາຍເຫດ: ບໍ່ບອກ ຫມາຍເຖິງ ບໍ່ລະບຸເພດ ໃນແບບຟອມເກັບກາຂໍ້ມນ.

ຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ
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ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ
ເບີໂທ: +85621 255906
ອີເມວ: info@lmi.gov.la

ໃນໂຄງກຸ່ມອາຍຸຂອງຜ້ລົງທະບຽນເຫັນວ່າ: ມີຜ້ອອກແຮງງານລາວ ທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜ້ວ່າງງານພາຍໃນ ນັບແຕ່ 15 ປີ ເຖິງ 65 ປີ ແລະ ສງ
ກວ່າ 65 ປີ ໃນນີື້, ຜ້ທີີ່ມາລົງທະບຽນຫລາຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນແຮງງານຫນຸ່ມ ໃນເກນອາຍຸລະຫວ່າງ 20-24 ປີ ຈານວນ 20,425 ຄົນ ເປັນຜ້ທີີ່ກັບຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ຈານວນ 17,048 ຄົນ ແລະ ຫນ້ອຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນກຸ່ມອາຍຸ 65+ ປີ ຈານວນ 44 ຄົນ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 02)
ຕາຕະລາງ 02: ຈານວນຜອ
້ ອກແຮງງາລາວທີກ
ີ່ ບ
ັ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜວ
້ າ່ ງງານພາຍໃນ ແຍກຕາມກຸ່ມອາຍຸ (ຄົນ)

* ຫມາຍເຫດ: ບໍ່ບອກ ຫມາຍເຖິງ ບໍ່ລະບຸເພດ ແລະ ບໍ່ລະບຸອາຍຸ ໃນແບບຟອມເກັບກາຂໍ້ມນ.

ລະດັບການສຶກສາຂອງຜ້ລົງທະບຽນ ຕໍ່າສຸດແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຈົນເຖິງ ປະລິນຍາໂທ, ຜ້ລົງທະບຽນຫລາຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນຜ້ທີີ່ມີການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ
ຈານວນ 23,093 ຄົນ ເປັນຜ້ທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ຈານວນ 19,597 ຄົນ ແລະ ຫນ້ອຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນຜ້ທີີ່ມີການສຶກສາຊັື້ນປະລິນຍາໂທ ຈານວນ 01 ຄົນ
ເປັນຜ້ທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 03).
ຕາຕະລາງ 03: ຈານວນຜອ
້ ອກແຮງງານລາວທີກ
ີ່ ບ
ັ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜວ
້ າ່ ງງານພາຍໃນແຍກຕາມການສຶກສາ (ຄົນ)

* ຫມາຍເຫດ: ບໍ່ບອກ ຫມາຍເຖິງ ບໍ່ລະບຸເພດ ແລະ ບໍ່ລະບຸລະດັບການສຶກສາ ໃນແບບຟອມເກັບກາຂໍ້ມນ.

ຈານວນຜ້ລງົ ທະບຽນທັງຫມົດນັື້ນ ມີພຽງ 10,830 ຄົນ ທີີ່ຕ້ອງການພັດທະນາສີມແຮງງານ, ຫລາຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈານວນ 4,279
ຄົນ ຍິງ 2,157 ຄົນ ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງຈາປາສັກ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບລີ ຕາມລາດັບ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 04)
ຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ
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ຕາຕະລາງ 04: ຈານວນຜ້ອອກແຮງງານລາວທີີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜ້ວ່າງງານພາຍໃນ ທີຕ
ີ່ ້ອງການຝຶກສີມແຮງງານ ແຍກຕາມແຂວງ (ຄົນ)
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* ຫມາຍເຫດ: ບໍ່ບອກ ຫມາຍເຖິງ ບໍ່ລະບຸເພດ ໃນແບບຟອມເກັບກາຂໍ້ມນ.

ຈານວນຜ້ອອກແຮງງານວ່າງງານ ທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ຈານວນ 50,472 ຄົນ ໃນນີື້ ຫລາຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນຂະແຫນງການເຄີ່ອນ ໄຫວກິດຈະກາໃຫ້ທີີ່
ພັກເຊົາ ແລະ ອາຫານ ຈານວນ 15,807 ຄົນ ແລະ ຫນ້ອຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນຂະແຫນງການເຄີ່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ, ການເຄີ່ອນໄຫວດ້ານ
ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການເຄີ່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ແລະ ກົງຈັກ ຂະແຫນງລະ 01 ຄົນ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 05).
ຕາຕະລາງ 05: ຈານວນຜ້ອອກແຮງງານວ່າງງານ ທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ແຍກຕາມແຂວງ ແລະ ຂະແຫນງການເສດຖະກິດ (ຄົນ)

* ຫມາຍເຫດ: ບໍ່ບອກ ຫມາຍເຖິງ ບໍ່ລະບຸເພດ ແລະ ບໍ່ລະບຸອາຊີບທີີ່ເຮັດວຽກ ໃນແບບຟອມເກັບກາຂໍ້ມນ.
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ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງຜ້ລົງທະບຽນທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ (ປະເທດໄທ) ທີີ່ມີລາຍຮັບປະຈາ ເປັນລາຍເດອນ ສະເລ່ຍແມ່ນ 11,013 ບາດ (ສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ
9,000 ບາດ ແລະ ສະເລ່ຍສງສຸດ 13,429 ບາດ) (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 06)
ຕາຕະລາງ 06: ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງຜ້ຂຶື້ນທະບຽນຜ້ວ່າງງານຕ່າງປະເທດ ແຍກຕາມແຂວງ ແລະ ຂະແຫນງການເສດຖະກິດ (ເງິນບາດ)

* ຫມາຍເຫດ: ບໍ່ບອກ ຫມາຍເຖິງ ບໍ່ລະບຸອາຊີບທີີ່ເຮັດວຽກ ໃນແບບຟອມເກັບກາຂໍ້ມນ.

ສາລັບລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງຜ້ລົງທະບຽນວ່າງງານພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ມີລາຍຮັບປະຈາ ເປັນລາຍເດອນ ສະເລ່ຍແມ່ນປະມານ 1,8 ລ້ານກີບ (ສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ
1,1 ລ້ານກີບ ແລະ ສະເລ່ຍສງສຸດ 3,6 ລ້ານກີບ) (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 07)
ຕາຕະລາງ 07: ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງຜຂ
້ ນ
ຶື້ ທະບຽນຜວ
້ າ່ ງງານພາຍໃນ ແຍກຕາມແຂວງ ແລະ ຂະແຫນງການເສດຖະກິດ (ເງິນກີບ)

ຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ

* ຫມາຍເຫດ: ບໍ່ບອກ ຫມາຍເຖິງ ບໍ່ລະບຸອາຊີບທີີ່ເຮັດວຽກ ໃນແບບຟອມເກັບກາຂໍ້ມນ.
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ຜ້ອອກແຮງງານລາວທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດທີີ່ໄດ້ມາລົງທະບຽນ ໄດ້ນາໃຊ້ຫນັງສເດີນທາງ ຈານວນ 33,487 ຄົນ ແລະ ມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ຈານວນ 21,383 ຄົນ ແຂວງທີີ່ມີແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຫລາຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຮອງລົງມາ ແມ່ນແຂວງຈາປາ
ສັກ, ຄາມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ ຕາມລາດັບ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 08).
ຕາຕະລາງ 08: ຈານວນປະເພດເອກະສານຂອງແຮງງານທີເີ່ ຮັດວຽກຢຕ
ູ່ າ່ ງປະເທດ ແຍກຕາມແຂວງ (ຄົນ)

ຂໍ້ມນຈາກການລົງທະບຽນຂອງຜອ
້ ອກແຮງງານລາວທີີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ (ປະເທດໄທ) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: 36,041 ຄົນ ຢາກກັບຄນໄປເຮັດ
ວຽກ ຢູ່ທີີ່ປະເທດໄທ ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ 71% ຂອງຜທ
້ ີີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຈານວນ 50,472 ຄົນ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 09).
ຕາຕະລາງ 09: ຈານວນແຮງງານທີຢ
ີ່ າກກັບໄປເຮັດວຽກຢຕ
ູ່ າ່ ງປະເທດ ແຍກຕາມແຂວງ (ຄົນ)
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ໃນໂຄງກຸ່ມອາຍຸ ຂອງຜ້ອອກແຮງງານທີີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ນັບແຕ່ 15 ປີ ເຖິງ 65 ປີ ແລະ ສງກວ່າ 65 ປີ ໃນນີື້ແຮງງານຫນຸ່ມ ໃນເກນອາຍຸລະຫວ່າງ
20-24 ປີ ໄດ້ມາລົງທະບຽນຫລາຍທີີ່ສຸດ ຈານວນ 17,048 ຄົນ ຊຶີ່ງໃນນີື້ ຫລາຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນຢູ່ລະດັບການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ ຈານວນ 5,893 ຄົນ, ຮອງລົງ
ມາ ຊັື້ນມັດທະຍົມຕົື້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ຕາມລາດັບ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 10).
ຕາຕະລາງ 10: ຈານວນຂອງຜອ
້ ອກແຮງງານລາວທີກ
ີ່ ບ
ັ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແຍກຕາມກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ລະດັບການສຶກສາສງສຸດ (ຄົນ)

* ຫມາຍເຫດ: ບໍ່ບອກ ຫມາຍເຖິງ ບໍ່ລະບຸລະດັບການສຶກສາ ແລະ ບໍ່ລະບຸອາຍຸ ໃນແບບຟອມເກັບກາຂໍ້ມນ.

ໃນ 10 ກຸ່ມອາຊີບທີີ່ຜ້ອອກແຮງງານລາວທີີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ໃນນັື້ນ ອາຊີບທີີ່ຜ້ອອກແຮງງານລາວ ເຮັດຫລາຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນເສີບອາຫານ ແລະ ເຄີ່ອງ
ດີ່ມ, ຮອງລົງມາ ອາຊີບພະນັກງານຂາຍເຄອ
ີ່ ງ, ພໍ່ບ້ານ/ແມ່ບ້ານ ໃນຄົວເຮອນ ແລະ ກາມະກອນກໍ່ສ້າງ ຕາມລາດັບ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ: 11).
ຕາຕະລາງ 11 ປະເພດອາຊີບ ຂອງຜອ
້ ອກແຮງງານລາວທີກ
ີ່ ບ
ັ ມາຈາກປະເທດໄທ ແຍກຕາມຫມວດອາຊີບ (ອາຊີບ)
ລ/ດ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ຊື່ອາຊີບ
ເສີບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
ພະນັກ ງານຂາຍເຄື່ອງ
ພໍ່ບ້ານ / ແມ່ບ້ານ ໃນຄົວເຮອນ
ກາມະກອນກໍ່ ສ້າງ
ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ
ບລິກ ານໃນສະຖານີບລິກ ານນ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ລ້າງອັດສິດ
ກາມະກອນໃນສວນ ແລະ ຟາມ
ກາມະກອນໃນໂຮງງານ
ເສີມສວຍ
ກາມະກອນໃນການຂົນສົົ່ງ

ລະຫັດຫມວດອາຊີບ
5131
5223
5151
9313
5120
5245
6112 ແລະ 9214
753 ແລະ 9321
5142
9333
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ທິດທາງໃນການແກ້ໄຂໃນຕຫ
ໍ່ ນ້າ
- ສ ບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການເສດຖະກິດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມແຮງງານ ໂດຍເນັື້ນໃສ່ແຮງງານທີີ່ວ່າງງານຈານວນ
62.999 ຄົນ, ສະໜອງຂໍ້ມນຕາແໜ່ງງານໃນຕະຫລາດແຮງງານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຂົື້າສ່ຕາແໜ່ງງານ ຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ
ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ. ຄຽງຄ ່ກັນນັື້ນ, ສ ບຕໍ່ ປະສານກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມ ວຽກເຮັດງານທາໃນຊົນນະບົດ ຊຶີ່ງຕ້ອງມີການສົມທົບແໜ້ນ
ລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍພື້ນຖານການຜະລິດ ແລະ ການບລິການ ທີີ່ເປັນພື້ນຖານກາລັງແຮງຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ທີີ່ເລີີ່ມຈາກການປະກອບອາຊີ ບກະສິ
ກາ, ຫັດຖະກາ ແລະ ການບລິການ;
- ສຸມໃສ່ການສ້າງຫຼັກສດ ແລະ ມາດຕະຖານສີມແຮງງານ ແລະ ຝຶກສີມແຮງງານ ຕາມສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ເໝາະສົມກັບແຮງງານ
ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ;
- ສບຕໍ່ໂຄສະນາ ຜ່ານສີ່ຕ່າງໆ ເພີ່ອໃຫ້ແຮງງານລາວເຫັນໄດ້ຄວາມສາຄັນໃນການອອກແຮງງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ສາລັບຜ້ທີີ່ຕ້ອງການກັບຄນໄປເຮັດ
ວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຕ້ອງໄປແບບຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພີ່ອໃຫ້ແຮງງານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຕາມລະບຽບການ;
- ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃຫ້ຜ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ້ອອກແຮງງານສາມາດເຂົື້າເຖິງຂໍ້ມນຂ່າວສານ ໄດ້ເປັນ
ປົກກະຕິ;
- ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານປະກັນສັງຄົມ ຈະໄດ້ສບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜນວ່າງງານສະເພາະໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1682/ຮສສ ໃຫ້ບລິສັດທີມ
ີ່ ີເງີ່ອນໄຂຖກຕ້ອງ;
- ສບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານປະກັນສັງຄົມຕໍ່ບລິສັດ ທີີ່ຂເລີ່ອນ ຫຼ ໂຈະການຈ່າຍເງິນທົມທົບ ແລະ ສບຕໍ່ຮັກສາສິດການຮັບອຸດໜນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜ້
ອອກແຮງງານ;
- ສ ບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເພ ີ່ອປັບປຸງເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົື້າໃຈການຮ່ວມມດ້ານແຮງງານ (ການຮ່ວມມສອງຝູ່າຍ)
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ວິທີການອອກແຮງງານ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດແບບໃໝ່ (New Normal) ພ້ອມທັງຮ່ວມມກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພ ີ່ອ ຍາດແຍ່ງທຶນ
ຮອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ມາພັດທະນາວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ດີຂຶື້ນເທີ່ອລະກ້າວ;
- ຊຸກຍ ້ ແລະ ເພີີ່ມທະວີການປະສານງານ, ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກກັບຂະແຫນງການຕ່າງໆ ເພ ີ່ອບັນຈຸເອົາຜ ້ວ່າງງານ ຈ ານວນ 62 .999 ຄົນ ເຂົື້າສ່
ຕາແຫນ່ງງານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຫົວຫນ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ;
- ປຶກສາຫາລກັບຫນ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພີ່ອການົດມາດຕະການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາຜ້ວ່າງງານເຫລົົ່ານັື້ນ;
- ສ້າງກິດຈະກາຮ່ວມຂະແຫນງການຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພ ີ່ອໂຄສະນາກ່ຽວກັບການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຖກຕ້ອງ ໃຫ້ເຂົື້າ
ເຖິງກຸ່ມເປົົ້າຫມາຍຫລາຍຂຶື້ນ.

ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ເບີໂທ: +85621 255906
ອິເມວ: info@lmi.gov.la
ຕຸ້ໄປສະນີເລກທີ 286ຖະໜົນສາມແສນໄທ
ບ້ານຊຽງຍນ, ເມອງຈັນທະບລີ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
© 2021 ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ
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