فورم ضمیمه الیحه وظایف مامورین خدمات ملکی

اسم منظور کننده  :مقام وزارت

پالن کاری آمریت رسانه های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  -سال ۱۴۰۰

F-0011
نقش واحد تطبیق کننده این پالن در
جهت تطبیق آن.

– 4هماهنگی با رسانه ها و تنظیم
 -4هماهنگی در مورد زمان ،مکان ،موضوع
مصاحبه های مقام وزارت و ریاست
مصاحبه و جمع آوری معلومات مورد نیاز از
های آن در مورد موضوعات مربوط
بخش های مربوط.
به وزارت.
 -5آماده سازی و تهیه خبر از اجراآت و نشر آن
 - 5جمع آوری گزارش اجراآت بخش
از طریق کانال های اطالع رسانی مربوط به
های مختلف وزارت
وزارت

 -6ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ
تصمیم در امر تحقق اهداف و
پروگرام های اداره به سطح ملی

قرار شرح فوق پالن هذا ترتیب و تقدیم است

 -6تهیه و تنظیم بیانیه ها و برنامه های مطبوعاتی
مقام وزارت.
بااحترام
غالم حسین الهام

آمریت رسانه ها

 -3معرفی فعالیت ها ،دست آورد ها،
خدمات انجام یافته و اهداف عمده
وزارت مخابرات.

 -3برگزار نمایشگاه ها و برنامه های آگاهی دهی
و تجلیل از روز های ملی مربوط به سکتور
مخابرات

 .2فیزیکی

درروشنائي اهداف اقتصادي دولت مبني بر بلند بردن عواید سرانه توسعه وانكشاف ماركیت تكنالوژي معلوماتي و مخابراتي و
اثرگذاري مثبت آن در بلند رفتن اقتصاد ملي

 -2تهیه پالن نشراتی و تبلیغاتی وزارت به هدف
اطالع رسانی به موقع و موثر و بازتاب و شریک
ساختن دستاوردها به رسانه ها و تامین روابط
احسن با رسانه ها.

نشر به موقع فعالیت ها و پیشرفت های
کاری وزارت

.۳مالی

ایجاد و انکشاف محیط و زمینه های مساعد برای توسعه سکتور  ICTدر چار چوب قانون به هدف افزایش موثریت ،شفافیت
و تشویق سرمایه گذاری جهت گذار افغانستان به جامعه معلوماتی مدرن

 - 1مدیرت درست و موثر تمامی
امور مربوط به نشرات و آگاهی عامه
وزارت مخابرات.

 -1انعکاس رویدادها ،کنفرانس ها ،سیمینارها و
مالقات های مقام و هیئت رهبری وزارت.

بهبود امورات کاری اداره و
اجراآت به موقع و موثر،

 .1تخنیکی.

۳

۴

۵

 - 2تهیه و ترتیب برنامه های آگاهی
عامه به هدف انتقال پیامهای کلیدی
وزارت به مردم ،نهادهای مدنی و
رسانه ها.

۶

۷

آمریت رسانه های وزرات تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس

۱

۲

اهداف اساسی برای تطبیق این پالن

فعالیت های ضروری قابل اجرا توسط مامور
تطبیق کننده این پالن

اجرا
کننده

۸

از تاریخ اول جدی سال  1399الی ختم قوس 1400هـ خورشیدی

 .1استراتیژی
ملی

 .2استراتیژی
اداره مربوطه

منابع

محل
اجراآت

تاریخ نتایج متوقعه از تطبیق این پالن برای
اداره
اجراآت

۹

تنویر افکار عامه در مورد وظایف و
موضوعات مربوط به وزارت به
منظور بلند رفتن سطح آگاهی مردم.

تقویت و بهبود ارتباط با رسانه ها و
نهادهای جامعه مدنی

معرفی الزم و شایسته اهداف وزارت و
سکتور مخابرات به مردم

پاسخگویی درست به نیازهای اطالعاتی
مردم و رسانه ها

دالیل عدم
اجرا

۱۰

آمر واحد رسانه ها

