گزارش اقدامات اصالحی بر مبنای نظرات حاصل از نظرسنجی در راستای شورای مدیریت استان آذربایجان شرقی
در سال 9911

نظرات اظهار شده در فرم های نظر سنجی برخط به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
نظرات استخراج شده

تعداد موارد
ثبت شده

توجه به شرایط کرونایی کشور و الکترونیکی کردن فرآیند های خدمات دستگاه ها تا حداکثر

5

میزان ممکن
در رابطه با مشکالت جاری و پیشنهادات موجود برای امکان اصالح آئین نامه دفاتر  ICTروستایی

2

بخصوص در رابطه با میزان تحصیالت  ،حفظ وضعیت موجود دفاتر فعلی ازطرف دبیرخانه
کاهش تعرفه های مربوط به کارگروه دفاتر پیشخوان

2

تقویت زیر ساخت ها و توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه ها

1

توسعه کمی دفاتر پیشخوان دولت

3

مبارزه با فساد اداری و توجه به حقوق شهروندی

3

اقدامات انجام شده برای هر یک از نظرات ابراز شده به شرح زیر می باشد:
 -9با توجه به شرایط ویژه کرونایی و همچنین درخواست های متعدد انجام گرفته از سوی شهروندان  ،طی
جلسات و اقداماتی که با دستگاه های ارائه دهنده خدمات به شهروندان انجام گرفت مقرر گردید که با
پیاده سازی هر چه سریعتر بستر های خدمت رسانی الکترونیکی باعث رضایتمندی هر چه بیشتر
شهروندان گردد.

-

در ادامه نمونه ای از صورت جلسات مربوط به این اقدام آورده شده است:

 -2در را ستای بند دوم و سوم جدول و در رابطه با م شکالت جاری و پی شنهادات موجود برای امکان ا صالح
آئین نامه دفاتر  ICTرو ستایی بخ صوص در رابطه با میزان تح صیالت  ،حفظ و ضعیت موجود دفاتر فعلی
ازطرف دبیرخانه طی جل سه ای که در شورای راهبری ا ستان در  9911/60/91برگزار گردید مقرر گردید
که مقرر گردید با توجه به کاهش خدمات توسططط دسططتگاه های اجرایی به دفاتر پیشططخوان  ،در جلسططه
کارگروه دولت الکترونیک تعرفه ها مورد بررسی قرار گیرد.

 -9همچنین در رابطه با توسعه کمی دفاتر پیشخوان و مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت نیز در طی
جلسه ای موضوعات مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:

