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ĠIMGĦA GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU 2021
Ġimgħa ta’ suċċess b’diskussjoni dwar strateġija ġdida

Il-President ta’ Malta George Vella faħħar
il-miżuri li qed jieħu s-Servizz Pubbliku
favur il-ħarsien tal-ambjent. Semma
l-isforzi tas-Servizz Pubbliku biex ikun fuq
quddiem nett fil-pajjiż li jibdel il-flotta
tal-vetturi tiegħu għal waħda moderna u
bl-inqas tniġġis possibbli, kif ukoll
ix-xogħol u l-miżuri kollha li ħa biex
inaqqas l-użu tal-karta. Kellu wkoll kliem
sabiħ dwar il-kampanja ‘Insebbħu Pajjiżna’
li wettaq is-Servizz Pubbliku f’dawn l-aħħar
jiem.

SEGWI Ċ-ĊERIMONJA
HAWNHEKK

“Qatt daqs f’dawn l-aħħar xhur ma kellna
prova aħjar ta’ kemm is-Servizz Pubbliku
huwa flessibbli u effiċjenti, tant li għaraf
ikun ta’ spalla għall-gvern fit-twettiq
tal-miżuri straordinarji li ttieħdu matul
il-pandemija biex jiġu sostnuti
l-ħaddiema u l-ekonomija.”
- Il-Prim Ministru Robert Abela

Din il-laqgħa ta’ policy kienet segwita minn madwar 400 delegat,
kemm preżenti fis-sala kif ukoll minn fuq zoom. Fost dawn, kien
hemm l-ogħla uffiċjali tas-Servizz Pubbliku.

ERĠA’ SEGWI L-AVVENIMENT SĦIĦ

AGĦFAS HAWN GĦALL-PUBBLIKAZZJONI “IL-ĦIDMA TAS-SERVIZZ PUBBLIKU FL-AĦĦAR 12-IL XAHAR”
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HAWN JIBDA
KAPITLU ĠDID
Siltiet mid-diskors tas-Segretarju Permanenti
Ewlieni waqt il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku

SEGWI MINN HAWN

“Is-Servizz Pubbliku issa se jkollu strateġija ta’ ħames snin biex isaħħaħ lilu nnifsu. Din
l-istrateġija, għall-ewwel darba, se tiġbor flimkien it-tliet elementi ewlenin li fuqhom
jaħdem is-Servizz Pubbliku, jiġifieri t-teknoloġija, in-nies, u s-servizz u l-kwalità tiegħu.
Dawn huma l-elementi li l-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku ddiskutiet bi tħejjija għal din
l-istrateġija.” – Is-Segretarju Permanenti Ewlieni, Mario Cutajar

SEGWI
L-PREPARAMENTI
FL-MFCC
MINN HAWN

ERĠA’ SEGWI
L-FTUĦ TAL-ĠIMGĦA
GĦAS-SERVIZZ
PUBBLIKU MINN HAWN
28 TA’ MEJJU 2021
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X’tixtieq issir
la tikber?
Għexieren ta’ tfal kellhom opportunità li se jibqgħu jiftakruha hekk kif wara li 620 tifel
u tifla ħadu sehem fil-kompetizzjoni ‘X’tixtieq issir la tikber?’, is-Servizz Pubbliku tahom
l-opportunità li jqattgħu nofstanhar fil-professjoni li jaspiraw li jidħlu fiha meta jikbru.
Minn job placements mas-suldati u pulizija, għal veterinarji, artisti u għalliema fost oħrajn,
din kienet l-attività li s-Servizz Pubbliku għażel li jagħlaq biha s-seba’ edizzjoni tal-Ġimgħa
għas-Servizz Pubbliku.
SEGWI FILMAT HAWNHEKK

PREMJAZZJONI U WIRJA TAX-XOGĦLIJIET TAT-TFAL F’KASTILJA

‑

“Ix-xewqat li esprimew it-tfal jirriflettu l-varjetà kbira ta’ karrieri li joffri s-Servizz Pubbliku. In-numru
sabiħ ta’ xogħlijiet li bagħtu l-istudenti jawgura tajjeb li l-pedamenti li nbnew fl-aħħar snin permezz
tat-tiġdid fis-Servizz Pubbliku se joffru futur sabiħ lit-tfal tagħna. Dawn ix-xogħlijiet jindikaw li t-tfal qed
jifhmu kemm is-Servizz Pubbliku joffri xogħlijiet eċċitanti u importanti, u li verament l-istudenti jistgħu
jaspiraw għal karriera fis-Servizz Pubbliku.” – Il-Kap tas-Servizz Pubbliku, Mario Cutajar

Is-sottomissjonijiet u
l-proġetti tal-istudenti
ġew murija lill-pubbliku
f’esebizzjoni fis-sotterran
ta’ Kastilja, bejn id-29
ta’ Mejju u l-4 ta’ Ġunju
2021.
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ŻJARAT RELATATI MAL-LIVELL
31 TA’ MEJJU 2021
EĊĊEZZJONALI TA’ KWALITÀ

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni s-Sur Mario Cutajar żar żewġ entitajiet li
fix-xhur li għaddew ingħataw il-Quality Award li jassigura l-ogħla kwalità ta’
servizz. L-entitajiet huma ċ-Ċentru Nazzjonali
ARA IKTAR
HAWN
HAWN
tat-Trasfużjoni tad-Demm u l-Aġenzija Żgħażagħ.ar l‑inawgurazzjoni

LAQGĦAT MAL-KLIJENTI

3 laqgħat li servew ta’ opportunità biex is-Servizz Pubbliku jisma’ lill-klijenti tiegħu bħala
dawk li qegħdin verament fiċ-ċentru ta’ ħidmietu.

Laqgħa dwar Persuni b’Diżabilità

Laqgħa dwar ix-Xiri Pubbliku

Laqgħa dwar l-Edukazzjoni għall-Adulti
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LEJN IT-TISĦIĦ TAS-SERVIZZ PUBBLIKU

1 TA’ ĠUNJU 2021

“It-teknoloġija, is-servizz innifsu u
n-nies huma dak meħtieġ biex fi
strateġija waħda fuq medda ta’ ħames
snin naslu għal servizz ta’ eċċellenza.
Dan huwa l-kapitlu li qed jinfetaħ
illum: l-ewwel strateġija tax-xorta
tagħha għas-Servizz Pubbliku, li tidħol
fis-seħħ mill-bidu tas-sena d-dieħla u
li fuqha diġà sar ħafna xogħol, imma
llum, hawnhekk, tibda d-diskussjoni
u t-tfassil tagħha.” Il-Kap tas-Servizz
Pubbliku, Mario Cutajar

Għall-organizzazzjoni tal-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku
ttieħdu l-prekawzjonijiet kollha hekk kif suġġerit min-naħa
tad-Dipartiment tas-Saħħa b’rabta mal-imxija tal-Covid-19.

XANDIRIET
SPEĊJALI FUQ
L-ISTAZZJON
NAZZJONALI
TVM

Kunċert mill-Banda tal-Pulizija
Niltaqgħu ma’ uffiċjali pubbliċi - Edukazzjoni
Niltaqgħu ma’ uffiċjali pubbliċi – Perizja u Inġinerija
Niltaqgħu ma’ uffiċjali pubbliċi – Komunikazzjoni
Niltaqgħu ma’ uffiċjali pubbliċi – Ekonomija
Niltaqgħu ma’ uffiċjali pubbliċi – Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili
Niltaqgħu ma’ uffiċjali pubbliċi – Saħħa
Kunċert mill-Banda tal-Forzi Armati
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IS-SEGRETARJU PERMANENTI
EWLIENI JŻUR IL-MITA U
CENTRECOM
Assistenza lil dawk li jeħtieġu ċ-ċertifikat
tal-vaċċin u aktar effiċjenza fis-servizzi
pubbliċi bl-introduzzjoni ta’ sistema ta’
callback.

Segwi l-mawra hawn

LAQGĦAT DWAR
L-ISTRATEĠIJA
TAS-SERVIZZ PUBBLIKU

IT-TEKNOLOĠIJA
2 TA’ ĠUNJU

It-teknoloġija kienet il-qofol tat-tiġdid li
seħħ fis-Servizz Pubbliku f’dawn l-aħħar
tmien snin u hija ċ-ċavetta tat-tisħiħ li
se jsir fil-ġejjieni. Din is-sena se nkunu
missejna l-€200 miljun f’investiment
fit-teknoloġija għas-Servizz Pubbliku, li
ssarrfu f’iktar servizzi u effiċjenza biex
il-klijent jinqeda aħjar.

SEGWI L-LAQGĦA
KOLLHA HAWN
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IN-NIES
3 TA’ ĠUNJU
Meta nitkellmu fuq nies, inkunu qed infissru

SEGWI L-LAQGĦA
KOLLHA HAWN

wkoll il-klijenti tas-servizz. Dan huwa l-ħsieb
wara l-kunċett People 360. Hemm konnessjoni
sħiħa bejn in-nies li jipprovdu s-servizz u n-nies
li jirċevuh. Ma jistax ikollok sistemi ħżiena biex
jingħata servizz u fl-istess ħin tistenna li jkollok
klijenti sodisfatti. Għalhekk irid ikun hemm linja
ċara li tgħaqqad in-nies tas-servizz fuq naħa u
l-klijenti fuq in-naħa l-oħra.

IS-SERVIZZ
4 TA’ ĠUNJU
Jinħtieġ noħolmu b’servizzi ġodda u b’servizzi ferm
ikbar. L-Intelliġenza Artifiċjali se tkun qed tiftaħ bibien
kbar biex dan il-ħolm jitwettaq. Irridu wkoll nirfinaw
is-servizzi bażiċi, fost oħrajn billi nwieġbu lill-klijenti
mhux biss waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju imma 24 siegħa
kuljum. Irridu nsaħħu ferm iktar il-once-only-principle
fejn il-klijent ma jkollux għalfejn jagħti informazzjoni
lill-gvern iktar minn darba. Hemm minjiera ta’ servizzi
li nistgħu nagħtu. L-opportunitajiet huma enormi.

SEGWI L-LAQGĦA
KOLLHA HAWN
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JITFAKKAR IL-5 ANNIVERSARJU
TAL-ISTITUT GĦAS-SERVIZZI PUBBLIĊI
3 TA’ ĠUNJU 2021
Minn din is-sena, l-Istitut
għas-Servizzi Pubbliċi se jkollu
l-ewwel studenti diretti tiegħu. Dan
hekk kif fetħu l-applikazzjonijiet
biex persuni interessati li jkollhom
karriera fis-Servizz Pubbliku
jidħlu għal żewġ korsijiet imnedija
mill-Istitut bil-kollaborazzjoni sħiħa
tal-MCAST. Dawk li jtemmu l-kors
tagħhom b’suċċess isiru impjegati
sħaħ tas-Servizz Pubbliku, wara li
matul il-kors kollu jkunu ngħataw
l-opportunità li jħalltu l-istudju
max-xogħol.

ARA L-AVVENIMENT
KOLLU HAWN

SERVIZZ PUBBLIKU FAVUR L-AMBJENT 4 TA’ ĠUNJU 2021

SEGWI L-ATTIVITÀ HAWNHEKK

L-entitajiet u d-dipartimenti tal-gvern li ħadu sehem fil-kampanja “Insebbħu Pajjiżna”
intrabtu permezz ta’ memorandum of understanding li din il-kampanja tibqa’ għaddejja
perjodikament biex isir tindif u manutenzjoni li jagħti bixra isbaħ lill-gżejjer Maltin. Il-ftehim fil-fatt
jistipula li f’Lulju li ġej terġa’ ssir il-kampanja, u tibqa’ ssir regolarment minn hemm ’il quddiem.
L-entitajiet u d-dipartimenti li ffirmaw il-memorandum of understanding huma d-Diviżjoni
għat-Tindif u l-Manutenzjoni, id-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi, Ambjent Malta,
Infrastructure Malta, Parks Malta, il-Fondazzjoni għar-Riġenerazzjoni taż-Żoni Turistiċi,
l-Enemalta, Transport Malta u l-Aġenzija għas-Sistemi tal-Infurzar Lokali, flimkien
mas-Segretarji Permanenti rispettivi.

IPS STUDENT SCHEME APPLIKA HAWN
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ĊERIMONJA GĦOTI TA’ AWARDS 4 TA’ ĠUNJU 2021
“Is-Servizz Pubbliku jirrikonoxxi lil dawk li jkunu innovattivi, lil dawk li ppjanaw u wettqu u lil dawk li bil-ħidma tagħhom għamlu differenza fil-ħajja tan-nies.” - Is-Segretarju
Permanenti Ewlieni Mario Cutajar
Inizjattiva IDEA - Rita Grima
Inizjattiva IDEA – Carmel
Tanti
Quality Label
Dipartiment tal-Informazzjoni,
Taxpayer Service servizz.gov,
Dipartiment għall-Ħarsien
tal-Pjanti.
Good Practice Award
Engineering Resources
Limited
Awtorità għall-Ambjent u
r-Riżorsi
Awtorità dwar il-Mediċini

Miżuri ta’ simplifikazzjoni Ministeru għal Għawdex
Miżura ta’ simplifikazzjoni li
l-aktar laqtet nies Ministeru għall-Finanzi u
x-Xogħol Ippjanar u t-twettiq
- Ministeru għall-Enerġija,
l-Intrapriża u l-Iżvilupp
Sostenibbli.
Għoti ta’ Rikonoxximent
għal Servizz ta’ Livell
Għoli Ħafna
Dr Ethel Vento Zahra

Special Award
Il-Ħaddiema tal-Isptar
Mater Dei
Steve Agius
Jorgen Souness

