ເນື້ອໃນ
ບົດຄັດຫຍໍ້

ການທົບທວນຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ
ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກ
ສປປລາວ
ບົດລາຍງານນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດງານໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
(ສປປ ລາວ) ເພື່ອລິເລີ່ມການ ປະເມີນຮ່ວມ (joint assessments) ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະ
ໝັກໃຈ (VPA) .
ໂດຍສະເພາະ ບົດລາຍງານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນ ແລະ ປຽບທຽບຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ
ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ໃນ ສປປລາວ ພ້ອມ
ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະບວນການທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການດ້ານຕະຫລາດຂອງ VPA ແລະ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ທັນການ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ແກ່ ຕັດສິນໃຈທາງ
ດ້ານນະໂຍບາຍ-– ບໍ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງໂຄງສ້າງສຳລັບການອອກໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ໃນອະນາຄົດຫຼື ຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະ ໃນການເກັບກໍາ, ແບ່ງປັນ ແລະ
ລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ສົ່ງອອກຈາກ ສປປລາວ, ໂດຍສະເພາະ
ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮັບຮອງຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, 15 /ນຍ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 (PMO 15),
ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານໃນການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້.

ໃນ ສປປ ລາວ, ປະກອບດ້ວຍ ສອງອົງການຈັດຕັ້ງຫຼັກ -ໄດ້ແກ່ ກົມພາສີ ຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ສອງກົມ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) - ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງປະກອບດ້ວຍ ສອງອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ - ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (NSB) - ສະເໜີ
ໃຫ້ມມີການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການລາຍງານ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ.
ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການສັງລວມຂໍ້ມູນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ແລະ ນໍາໄປສູ່ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ.
ກົມພາສີ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າໄມ້ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມາຈາກບັນດາບໍລິສັດສົ່ງອອກ ທີ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງອອກ
ໂດຍຜ່ານການປະກອບແບບຟອມຢືນຢັນທາງລະບົບອອນລາຍ.
ຕາມຫຼັກການ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີ, ທີ່ປະຈຳຢູ່ດ່ານກວດຕາມຊາຍແດນ ຈຸດທີ່ຈະສົ່ງອອກ,
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຈັດສົ່ງ ໂດຍຜູ້ສົ່ງອອກແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂອງທີ່ສົ່ງອອກຕົວຈິງ.
ການທົບທວນຄືນຂອງຖານຂໍ້ມູນຂອງກົມພາສີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນໃນຊຸດຂໍ້ມູນ.
ຂໍ້ຜິດພາດນີ້ສາມາດເກີດຂື້ນໃນສາມກໍລະນີ:
ຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂື້ນເມື່ອບໍລິສັດສົ່ງອອກປະກອບແບບຟອມຢືນຢັນທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີມີຄວາມຜິດພາດບາງຈຸດໃນແບບຟອມຢືນຢັນໃນເວລາທີ່ກວດກາຂອງຕົວຈິງທີ່ຈະສົ່ງອອກ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີ ແລະ ບໍລິສັດສົ່ງອອກກວດພົບເຫັນຄວາມຜິດພາດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫລື
ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດບໍ່ໝົດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຖານຂໍ້ມູນຂອງກົມພາສີ ຈຶ່ງມີຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນທາງດ້ານຂໍ້ມູນ.
ຈາກຜົນໄດ້ຮັບ, ຫນ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ
ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານແມ່ນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.
ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15 ຍັງກຳນົດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ
(POICs) ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້.

ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສົ່ງອອກໄມ້ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບ POIC s
ໃນເວລາທີ່ຍື່ນຂໍໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ.
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແຜນການສົ່ງອອກຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຄາດວ່າຈະສາມາດປັບໄດ້ໃນເວລາສົ່ງອອກ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ມູນການສົ່ງອອກຕົວຈິງທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍກົມພາສີ ສາມາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຈາກການບັນທຶກໂດຍ
POICs.
ມີຖານຂໍ້ມູນການຄ້າສາກົນ ຈາກຫຼາຍສະຖາບັນ ເຊັ່ນ: ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (FAOSTAT) ແລະ
UN COMTRADE, ໄດ້ຮວບຮລວມ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ສົ່ງອອກ
ແລະ ນໍາເຂົ້າ ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງປະເທດເປັນໄລຍະໆ.
ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງອອກ ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກກົມພາສີ ສປປ ລາວ ກັບຂໍ້ມູນລະດັບສາກົນ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນ.
ຕົວຢ່າງ: ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງການພາສີ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າປີ 2016, ການສົ່ງອອກ
ໄມ້ທ່ອນທັງຫມົດມີປະມານ 6.16 ລ້ານໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ບົດລາຍງານຂອງປະເທດລາວຕໍ່ກັບ UN COMTRADE ບອກວ່າມີ 0.35
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ການສົມທຽບຂໍ້ມູນການສົ່ງອອກຈາກລາວໄປຫວຽດນາມ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກັນອີກ.
ຕົວຢ່າງ: ອີງຕາມກົມພາສີຂອງຫວຽດນາມ, ມູນຄ່າຂອງການນຳເຂົ້າໄມ້ທ່ອນທັງຫມົດ ປີ 2016 ຈາກປະເທດລາວແມ່ນ 63.7
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ ກົມພາສີຝ່າຍລາວ ລາຍງານມີພຽງ 8.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ໃນ ສປປ ລາວ, ມີສອງກົນໄກຢ່າງເປັນທາງການ ສໍາລັບ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນການຄ້າລະຫວ່າງຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ:
ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພາຍນອກ ແມ່ນການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງກະຊວງກັບກະຊວງ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບສາກົນ, ເຊິ່ງ ຂະແໜງ
ການຂອງລັດທີ່ມີລະດັບແຕກຕ່າງກັນໃນກະຊວງ ກໍ່ມີການແລກປ່ຽນພາຍໃນກະຊວງເອງ.
ທັງສອງກົນໄກແມ່ນຢູ່ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ ແລະ ການນໍາເຂົ້າໄມ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ
ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍກັບທັງສອງກົນໄກດັ່ງກ່າວ.
ກົມພາສີຂອງ ສປປ ລາວ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພາສີ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າໄມ້ ກັບ
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫຼົ່ານີ້..

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທະນາຄານແ ຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກກົມພາສີ, ໃນຂະນະທີ່ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ຮັບຊຸດຂໍ້ມູນພຽງສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ ທີ່ເກັບກໍາໂດຍ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ
ພ້ອມທັງຮວບຮວມຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃນຂັ້ນສູນກາງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຫັນໄດ້ວ່າບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ 18 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງແຂວງ
ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງກະຊວງ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ ພະແນກອຸດສາ
ຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ຮວບຮວມໄວ້ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ເຫັນໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ.
ຂໍ້ມູນການສົ່ງອອກທີ່ໄດ້ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈະມີການນຳໃຊ້ໂດຍຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ
ເພື່ອເປົ້າໝນອການນຳໃຊ້ພາຍໃນ.
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີ ຄວາມຜິດພາດຈາກແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ຈາກກົມພາສີຖືກປະມວນຜົນ ແລະ ນຳໃຊ້ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
ການຈັດສັນຂໍ້ມູນ ແລະ ໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນໂດຍແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດໄດ້ຮັຍຜົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ມີການຜິດດ່ຽງກັບບົດລາຍງານຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງອອກໄມ້ຕົວຈິງ.
ໃນເວລານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງເລືອກຍ່ອຍພື້ນຖານ ສໍາລັບ ການຕັດສິນໃຈ.
ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການນໍາເຂົ້າ
ແລະ ສົ່ງອອກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ຂໍ້ມູນການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ
ແລະ ຂໍ້ມູນການນໍາເຂົ້າຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າ ລວມທັງສູນຂໍ້ມູນສາກົນ.
ສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາກໍບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບສະຖານະການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍ
ອີງຕາມປະສົບການ-ສະພາບພື້ນຖານຄົວຈິງ.
ສະເໜີໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ຈາກຂະແໜງ
ການພາສີມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ກວດກາບັນທຶກຂອງຖານຂໍ້ມູນຂອງກົມພາສີ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປ.

ອິງໃສ່ການກວດກາ, ສະເໜີໃຫ້ມີການພັດທະນາເປັນຄູ່ມືທີ່ຈະແຈ້ງ ສຳລັບ ບໍລິສັດສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າ
ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າສະໜອງ ຫຼື
ປ້ອນຜ່ານແບບຟອມອອນລາຍ
ຈັດການຝຶກອົບໂຮມໃຫ້ບໍລິສັດສົ່ງອອກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ
ສາມາດນຳໃຊ້ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ.
ສ້າງເຄື່ອງມືທາງອອນລາຍ ເຊັ່ນ: ຊ່ອງທາງໃນການສື່ສານທີ່ສາມາດຕອບໂຕ້ກັນໄດ້ ຫຼື ເອກະສານທີ່ປະກອບດ້ວຍຄຳຖາມ
ແລະ ຄຳຕອບແບບງ່າຍດາຍ ທີ່ມີ “ການປັບປຸງ” ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຢູ່ສະເໝີ,
ເພື່ອສະໜອງຄຳຕອບໃຫ້ຜູ້ສົ່ງອອກໄວ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
ສ້າງກົນໄກການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນພາຍໃນ (ອາດຜ່ານຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ຊອບແວໃໝ່) ເພື່ອສາມາດກວດກາ
ການບັນທຶກໃນຖານຂໍ້ມູນໄດ້ເປັນໄລຍະໆ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງທັນການ
ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດສັນຂໍ້ມູນກ່ອນການແບ່ງປັນ ຫຼື ລາຍງານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະມີ
ພຽງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດລາຍງານໃຫ້ອົງການທາງນອກຮັບຊາບ.
ສະເໜີໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ
ການສົ່ງອອກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທັງໝົດທຸກແຂວງ
ປະຕິບັດຕາມຄຳຊີ້ນຳຂອງກະຊວງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກ່ຽວກັບການເກັບກຳ, ການລາຍງານ, ລວມທັງຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ
ສຳລັບບໍລິສັດສົ່ງອອກ ເພື່ອລາຍງານຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ແຜນສົ່ງອອກ ແລະ ການສົ່ງອອກຕົວຈີງ
ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ກົມພາສີ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນປັບປຸງຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ
ການສົ່ງອອກ ໂດຍສົມທຽບຂໍ້ມູນການສົ່ງອອກ ເປັນເດືອນ ຫຼື ໄຕມາດ.
ສະເໜີໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຂໍ້ມູນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຄ້າ ແລະ
ສູນຮວບຮວມຂໍ້ມູນສາກົນ ເຊິ່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້:
ການຮັບປະກັນລະດັບຄວາມລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນຄືກັນ ເມື່ອປະກອບແບບຟອມ ມາດຕະຖານການຢືນຢັນການແຈ້ງເສຍພາສີ
ຂອງອາຊຽນ (ASEAN).ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທີ່ປຽບທຽບໄດ້ແມ່ນສາມາດມີສະໜອງໃຫ້ລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຄ້າຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ:
ລວມມີປະເພດ, ຊື່ຊະນິດພັນໄມ້, ດ່ານ, ແລະ ອື່ນໆ)

ຄົ້ນຄ້ວາການຮ່ວມມືດ້ານພາສີກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ - ເຊິ່ງແມ່ນສາມປະເທດ
ຕົ້ນຕໍ ທີ່ມີນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກ ສປປລາວ).
ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນ ຈະມີຈຸດປະສົງໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຄ້າຢ່າງເປັນລະບົບ ຕາມແຕ່ໄລຍະ
ເພື່ອກໍານົດຂໍ້ແຕກຕ່າງທີ່ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ມີການລາຍງານພາຍໃນ ແລະ ການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ພ້ອມທັງພິຈາລະນາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມ/ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນເຂດຊາຍແດນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບທີ່
ຜິດກົດໝາຍ.

ກ່ຽວກັບບົດຄັດຫຍໍ້ນີ້
ການທົບທວນຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຂຽນ: To Xuan Phuc
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