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تبصیره :هر ریاست محترم برویت الیحه وظایف و استقامت های کاری شان مطابق اهداف وزارت فعالیت های عمده را طبق جدول مرتبه ذیل ترتیب نموده با ریاست عمومی طرح و توحید شریک و تحت نظر معینیت محترم مسلکی بازنگری و نهایی سازند.
چون آخرین مهلت برای ارائه پالن کاری به مقام عالی ریاست ج.ا.ا ،تاریخ  6جدی سال جاری میباشد .درزمینه همکاری به موقع ریاست های محترم را خواهانیم.

اسم ریاست

ریاست سکتور خدمات اجتماعی

فعالیت های عمده

ساحات
کاری

تارگیت

شاخص

نتایج متوقعه

اشتراک در پروسه پالن گذاری و بودجه سازی در
داخل و خارج وزارت جهت بهبود اقتصادیت فعالیت
های اقتصادی ( )28اداره سکتوری با در نظر داشت
اصول اقتصادی و اولویت های ملی.

پالنگذاری

سه پالیسی یا
برنامه عمل

سه پالیسی

تقویت روند پالن
گذاری

ایجاد هماهنگی و رهنمایی میتودیکی وزارت و ادارات
ذیربط در رابطه به تحقق پروژه های انکشافی به منظور
اجراات بهتر جهت حصول اهداف پالن شده.

هماهنگی
و
ارتیاطات

( )28اداره
سکتوری

( )28اداره
سکتوری

تامین موثریت در
برنامه های انکشافی
دولت و همکاری در
ترتیب برنامه ها.

تثبیت و اولویت بندی فعالیت های انکشافی ،اقتصادی
و اجتماعی نظر به امکانات مالی و سرمایه گذاری در
روشنی با اولویت های ملی.

تحلیل و
ارزیابی
پروژه ها

( )250پروژه
والیتی

( )250پروژه
والیتی

حصول اطمینان از
همسویی پروژه
های انکشافی با
اولویت های ملی.

شناسایی ساحات مورد حمایت در سکتور های مربوطه
و ابراز نظر پیرامون تدوین پالیسی های اقتصادی و
اجتماعی و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس
پالن کاری سکتور های مرتیط به ریاست خدمات
اجتماعی.

پالیسی ها
و برنامه
ها

تشخیص سه
اولویت همراه با
سه چالش در
سه سکتور

سه اولویت

ترتیب گزارش های تحلیلی و گزارش های ماهوار،
ربعوار ،ساالنه و عندالضرورت برای ریاست عمومی طرح
و توحید و مقام وزارت به منظور مطلع ساختن از
پیشرفت فعالیت ها و دست آورد های بخش های
مربوطه.

گزارش
های
تحلیلی

( )4گزارش

( )4گزارش

تشخیص نیاز ها و
چالش های سکتور
ها و تمرکز روی
آنها از طریق فرصت
ها و منابع موجود.
انعکاس شرایط و
وضعیت پروژه های
انکشافی سکتور
های مربوطه جلب
حمایت مقامات
عالیه در رفع موانع
چالش ها

پیشرفت ربعوار
اول

دوم

سوم

چهارم
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وظایف کلیدی سال مالی  2021برنامه تغییر
انکشاف و تجدید چشم انداز اقتصادی و اجتماعی
سکتور مربوطه طی سال 1400

تحلیل
اعداد و
ارقام

دو سند چشم
انداز

تحلیل موثریت اقتصادی و اجتماعی فعالیت های
سکتور مربوطه به گونه مقایسوی طی سه سال اخیر

مقایسه
پیشرفت
سکتور ها

دو سند تحلیلی

بررسی ظرفیت ها و تشخیص اولویت های انکشاف
اقتصادی و اجتماعی سکتور مربوطه در سطح ملی

بررسی و
تحلیل
ظرفیت
ها

یک گزارش
تحلیلی

تحلیل و ارزیابی پیشرفت شاخص های اقتصادی و
شاخص های مربوط اهداف انکشاف پایدار ()ASDGS
سکتور های مربوطه.

تحلیل
شاخص
ها و
اسناد ملی

یک گزارش
تحلیلی

ارزیابی و تحلیل پالنها ،پالیسی ها و استراتیژی های
سکتور مربوطه.

پالیسی و
استراتیژی
های
سکتور
های
مربوطه

یک گزارش
تحلیلی

دو سند چشم
انداز

چاپ و نشر چشم
انداز های تدوین
شده

دو سند
تحلیلی

ترتیب یک گزارش
جامع از مقایسه
موثریت سکتور ها
در سه سال پسین

یک گزارش
تحلیلی

یک گزارش
تحلیلی

یک گزارش
تحلیلی

انعکاس گزارش
بررسی ظرفیت ها و
اولویت های
انکشافی
تهیه و ترتیب یک
گزارش جامع از
پیشرفت شاخص
های اهداف انکشاف
پایدار در سکتور
های مربوطه

تحلیل و نشر
گزارش ارزیابی
پالیسی ها و
استراتیژی های
سکتور های مربوطه
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