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سالن اجتماعات استانداری گیالن

دستور جلسه:

 -1ارائه گزارش ،بررسی و تصویب نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان گیالن در سال (1318موضوع ماده 81و  88قانون مدیریت خدمات کشوری)
 -8بررسی و تبادل نظر در خصوص موضوعات و محورهای فعالیت های تخصصی دستگاه های اجرایی استان که بر حسب مقتضیات استان برخی از دستگاه
های اجرایی استان در سال 1318اقدامات برجسته انجام داده اند (موضوع تبصره( )3بند(ج) بخشنامه جشنواره شهید رجایی به شماره  30033مورخ
 1311/08/10ابالغی از سوی جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور)
 -3سایر موارد و موضوعات مرتبط
موضوعات مطروحه:
پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ..مجید ،ابتدا جناب آقای محمدعلی محمّدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت استان ،ضمن
سالم و خوش آمد گویی به اعضاء ،ابتدا به اهمیت ،حساسیت و جایگاه ارزیابی عملکرد سالیانه در اجرای ماده( )81و ( )88قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و تآکید کردند که این
امر می تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه استان و ارائه خدمت رسانی مفید و مؤثر به مردم باشد و در نهایت منجر به جلب رضایتمندی عمومی شود .سپس دستورات جلسه را قرائت
و از معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان خواستند تا در خصوص روند و اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد توضیحات کامل تری ارائه نمایند.
سپس؛ جناب آقای گلی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن با توجه به دستور جلسه ،گزارشی از روند و اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد
دستگاه های اجرایی استان در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی در سال ،1318ارائه کردند.
ایشان در مورد نحوه انتخاب دستگاههای برتر در ارزیابی عملکرد سال -1( 1318دستگاه های اجرایی استان با باالترین امتیاز در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی بر اساس
گروه بندی های ابالغی -8دستگاه های با بیشترین درصد رشد امتیاز دوساله در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی موضوع بندهای ( )1و ( )8بخشنامه جشنواره شهید رجایی
به شماره  30033مورخ  1311 /08/10ابالغی از سوی جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور) اشاره و گزارش کاملی ارائه دادند.
ایشان ،همچنین به استناد تبصره( )3بند(ج) بخشنامه جشنواره شهیدرجایی به شماره 30033مورخ 1311 /08/10ابالغی از سوی جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ،گزارشی در خصوص موضوعات و محورهای فعالیت های تخصصی دستگاه های اجرایی استان که بر حسب مقتضیات استان الف) محور مبارزه
با ویروس کرونا ب) اقتصاد مقاومتی ،حمایت از ارتقای توان تولید و جذب سرمایه گذاری ج) محور دولت الکترونیک که برخی از دستگاه های اجرایی استانی در سال ،1318دارای اقدامات
برجسته بوده اند نیز ارائه کردند.
در ادامه ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن به بیان نتایج ،وضعیت عملکرد و درصد تحقق شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد استان در
سال  1318در محورهای ششگانه( -1محور اصالح ساختار سازمانی -8محور توسعه دولت الکترونیک -3محور مدیریت سرمایه انسانی  -4محور بهبود فضای کسب وکار و ارتقای بهرهوری
 -3محور ارتقاء سالمت اداری ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی  -6محور استقرار نظام مدیریت عملکرد پرداختند و با نتایج و درصد تحقق محورهای سال قبل ،گزارش مقایسه ای ارائه
دادند
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سپس؛ جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم گیالن و رییس شورای راهبری توسعه مدیریت استان ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ،تبریک روز کارمند
و هفته دولت ،ضمن تشکر از ارائه گزارش و همچنین دست اندرکاران ارزیابی عملکرد سال ،1318تأکید کردند که تمهیداتی اندیشه شود تا دستگاه ها جدی تر در ارزیابی عملکرد
سالیانه ورود پیدا کنند و در شاخص هایی که قوی هستند نسبت به حفظ جایگاه و کیفیت بخشی آن تالش کنند و در شاخص هایی هم که ضعیف هستند با تشکیل«کارگروه
توسعه مدیریت» و بررسی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و آسیب شناسی نتایج ارزیابی عملکرد سال ،1318نسبت به رفع کاستی ها و بهبود و ارتقای وضعیت شاخص-
هایی که دارای عملکرد «غیرقابل قبول» هستند ،اقدام جدّی به عمل آورند.
ایشان در ادامه؛ در خصوص الکترونیکی کردن خدمات تأکید کردند و از دستگاه ها خواستند که ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را در اولویت نحوه خدمات دهی به مردم
قرار دهند تا ضمن کاهش آمد و شدها در دستگاه های اجرایی استان ،موجبات تسریع و تسهیل در کار مردم و رضایت ارباب رجوع را هم به دنبال داشته باشد .ایشان در
پایان برای همه خدمتگزاران صدیق و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.
مصوبات:

مسئول اجراء

 -1نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال ،1318مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مقدمات برگزاری
دبیرخانه جشنواره شهید رجایی استان
جشنواره استانی شهید رجایی فراهم و به منظور تقدیر از دستگاه های برتر ،جشنواره استانی شهید رجایی در اولین
فرصت برگزار گردد.
 -8به استناد تبصره( )3بند(ج) بخشنامه جشنواره شهید رجایی به شماره  30033مورخ  1311 /08/10ابالغی از سوی
جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ،محورهای
موضوعات و محورهای فعالیت های تخصصی دستگاه های اجرایی استان که بر حسب مقتضیات استان به شرح
ذیل مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد اقدامات الزم صورت پذیرد:
الف) محور مبارزه با ویروس کرونا
ب) محور اقتصاد مقاومتی ،حمایت از ارتقای توان تولید و جذب سرمایه گذاری
ج) محور دولت الکترونیک
 -3مقرر شد ،مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر نحوه برگزاری و کیفیت دوره های آموزشی
دستگاه های اجرایی استان ،نظارت نماید و دستگاه های اجرایی استان مکلف هستند در این زمینه همکاری نمایند.

 -4مقرر شد؛ تیم مشترک بازرسی و ارزیابی حضوری متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی امور اقتصادی و دارایی استان
گیالن ،معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن تشکیل
و در مورد چگونگی اجرایی شدن الزامات قانونی و مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و
کار مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس  www.g4b.irبه دستگاه های اجرایی مراجعه و بازدید و
بازرسی حضوری داشته باشند.
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دبیرخانه جشنواره شهید رجایی استان

مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه
ریزی گیالن

نمایندگان ذیربط

 -3مقرر شد؛کارگروه توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی به استناد ماده( )3تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره
 806/13/11838مورخ  1313/01/03و بند( )3بخشنامه شماره  146118مورخ 1313/10/18سازمان اداری و استخدامی
کشور ،با حضور مستقیم و جدّی مدیران کل دستگاه ها برگزار و امور مربوط به ارزیابی عملکرد سالیانه و اجرای برنامه
های جامع اصالح نظام اداری و کیفیت خدمت رسانی به مردم و جلب رضایتمندی عمومی ،پیگیری و رصد گردد.

 -6مقرر شد ،موضوع اشتراک گذاری بانک های اطالعاتی دستگاه های اجرایی استان در کمیته دولت الکترونیک ذیل
شورای راهبری توسعه مدیریت استان بررسی و پس از تصویب در شورای راهبری توسعه مدیریت استان ،برای اجراء
به دستگاه های اجرایی استان ابالغ گردد.
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مدیران دستگاه های اجرایی استان

کمیته دولت الکترونیک

 -7در خصوص بررسی خدمات مشترک بین دستگاهی و اصالح فرآیندهای خدمات مشترک ،مقرر شد «کمیته تخصصی
اصالح فرآیندهای خدمات مشترک بین دستگاهی» در سطح دستگاه ها تشکیل و پس از احصاء و فهرست کردن خدمات

دستگاه های اجرایی استان

مشترک بین دستگاه ها (طبق شناسنامه خدمت)و شناخت وضع موجود و نقاط ضعف ،ابتدا هماهنگی و توافق های الزم با
دستگاه های اجرایی و سازمان های همکار صورت پذیرد و خروجی و نتیجه توافق (توافق کتبی) در کارگروه توسعه مدیریت با
حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و سازمان های همکار مطرح و جهت اجرایی شدن ،مصوب گردد.

 -8 -8دریافت اقدامات بهره ورانه در دستگاه های اجرایی استان بر اساس فرمت تنظیمی از سوی معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی سازمان به منظور تدوین و ارائه گزارش در جلسات آتی شورای راهبری توسعه مدیریت استان
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معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان
با همکاری دستگاه های اجرایی استان

