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دستور جلسه:

 -1ارائه گزارش ،بررسی و تصویب نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان گیالن در سال (1931موضوع ماده 11و  18قانون مدیریت خدمات
کشوری)
 -8بررسی و تبادل نظ ر در خصوص شاخص هایی از قبیل اقتصاد مقاومتی ،اشتغال ،سرمایه گذاری و ...که دستگاه های اجرایی استان در این زمینه ها،
در سال 1931اقدامات برجسته انجام داده اند (موضوع تبصره( )4بند(ج) بخشنامه جشنواره شهید رجایی به شماره  811911مورخ 1931/11/81
ابالغی از سوی جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور)
 -9انتخاب دستگاه های اجرایی دارای اقدامات برجسته در اجرای تبصره( )4بند(ج) بخشنامه جشنواره شهید رجایی به شماره  811911مورخ 1931/11/81
موضوعات مطروحه

پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ..مجید ،ابتدا جناب آقای محمّدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن و دبیر شورا  ،ضمن خوش
آمد گویی به اعضاء ،دستورات جلسه را قرائت کردند.
سپس؛ جناب آقای گلی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن با توجه به دستور جلسه ،گزارشی از
کلیت مراحل و فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی در سال ،1931ارائه کردند.
ایشان به چگونگی انتخاب دستگاههای برتر در ارزیابی عملکرد سال -1( 1931دستگاه های با باالترین امتیاز در مجموع شاخص های عمومی و
اختصاصی بر اساس گروه بندی های ابالغی -8دستگاه های با باالترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز نسبت به سال قبل در شاخص های
عمومی -9دستگاه های با باالترین میزان رشد امتیاز نسبت به سال قبل در شاخص های اختصاصی موضوع بندهای ( )8( ، )1و( )9بخشنامه جشنواره
شهید رجایی به شماره  811911مورخ  1931/11/81ابالغی از سوی جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی
کشور) اشاره و گزارش کاملی ارائه دادند.
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  1931در محورهای هفتگانه( -1محوراصالح ساختار سازمانی -8محور توسعه دولت الکترونیك -9محور مدیریت سرمایه انسانی
 -4محور شفافیت و مدیریت مالی  -5محور بهبود فضای کسب وکار و ارتقای بهرهوری  -8محور ارتقاء سالمت اداری ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی  -1محور
استقرار نظام مدیریت عملکرد پرداختند و با نتایج و درصد تحقق محورهای هفتگانه سال قبل ،گزارش مقایسه ای ارائه کردند.

ایشان ،همچنین به استناد تبصره( )4بند(ج) بخشنامه جشنواره شهید رجایی به شماره  811911مورخ  1931/11/81ابالغی از سوی جناب آقای دکتر
انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ،گزارشی از وضعیت محورهای خاص استان الف) محور توانمندسازی نیروی
انسانی در فضای کسب و کار ب) محور حمایت از ارتقای توان تولید ج) محور دولت الکترونیك که برخی از دستگاه های اجرایی استانی در سال ،1931دارای
اقدامات برجسته بوده اند نیز ارائه کردند.

سپس؛ جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم گیالن و رییس شورای راهبری توسعه مدیریت استان ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و
باهنر ،تبریك روز کارمند و هفته دولت ،به خدمت رسانی مطلوب و به موقع به مردم اشاره و تآکید کردند که باید تالش و برنامه ریزی شود تا ارائه
خدمات به مردم از سوی دستگاه های اجرایی استان به صورت الکترونیکی باشد.
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ایشان با توجه به گزارش ارائه شده ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال ،1931تأکید کردند؛ در برخی از محورها ،استان از رشد نسبتاً
خوبی برخوردار بود که باید همه مدیران دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی دقیق و پیگیری مجدانه ،تالش کنند تا این شاخص ها ،ارتقاء یابند و
در محورهایی که از رشد مناسب نسبت به سال گذشته برخوردار نبودند و یا اگر رشد داشته اند ،اندک بوده است ،اشاره کردند که چنین عملکردی از
ناحیه دستگاه ها  ،قابل قبول نیست و از مدیران دستگاه های اجرایی می خواهم با تمام ظرفیت و با استفاده از نیروهای کارآمد ،در رویه و روال فعلی
اجرای امور ،تجدیدنظر نمایند تا در ارزیابی عملکرد سال ،1931شاهد تحقق حداکثری این محورها در سطح استان باشیم.
پیشنهادات
مصوبات:

مسئول

 -1نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال ،1931مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مقدمات برگزاری جشنواره
استانی شهید رجایی فراهم و به منظور تقدیر از دستگاه های برتر ،جشنواره استانی شهید رجایی با دعوت از مهمان ویژه از
سازمان اداری و استخدامی کشور ،در محل استانداری گیالن در روز شنبه مورخ 1931/88/83برگزار گردد.

دبیرخانه
جشنواره
شهید
رجایی
استان

 -8به استناد تبصره( )4بند(ج) بخشنامه جشنواره شهید رجایی به شماره  811911مورخ  1931/11/81ابالغی از سوی جناب
آقای دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ،محورهای خاص سه گانه
استان به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد اقدامات الزم صورت پذیرد:
الف) محور توانمندسازی نیروی انسانی در فضای کسب و کار
ب) محور حمایت از ارتقای توان تولید
ج) محور دولت الکترونیك

دبیرخانه
جشنواره
شهید
رجایی
استان

 -9به استناد تبصره( )4بند(ج) بخشنامه جشنواره شهید رجایی به شماره  811911مورخ  1931/11/81ابالغی از سوی جناب
آقای دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ،مصوب گردید از دستگاه های
ذیل نیز در جشنواره استانی شهید رجایی ،تقدیر به عمل آید:
الف) اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن در زمینه محور توانمندسازی نیروی انسانی در فضای کسب و کار
ب) اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن در زمینه محور حمایت از ارتقای توان تولید
ج) اداره کل نظارت گمرگات استان گیالن و اداره کل پست استان گیالن؛ مشترکاً در محور دولت الکترونیك

دبیرخانه
جشنواره
شهید
رجایی
استان
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