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FL-AĦĦAR TA’ MEJJU
Din il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku fetħet il-bieb
għall-ġejjieni. Matulha varajna t-twettiq tal-45 miżura
li jagħmlu l-istrateġija l-ġdida - l-ewwel tax-xorta
tagħha, għas-Servizz Pubbliku. Servizz Pubbliku
li hu sinsla tal-pajjiż, magna li twettaq, mutur li
ppożizzjona lilu nnifsu fuq quddiem nett f’għadd ta’
oqsma lokalment u anki barra. Servizz Pubbliku li
ġġedded u li issa jdawwar ħarstu lejn it-tisħiħ tiegħu
biex tabilħaqq ikollna servizz ta’ eċċellenza.
Il-ġejjieni se juża t-tliet elementi ewlenin tas-Servizz
Pubbliku: in-nies, il-qofol ta’ kollox; it-teknoloġija,
iċ-ċavetta t’għada; u s-servizz innifsu biex jagħti
l-ħajja lit-tliet prinċipji li fuqhom hija bbażata
l-istrateġija kollha li tlaqna nimplimentaw dis-sena u li
se nibqgħu nimplimentaw għall-ħames snin li ġejjin:
il-kwalità, is-sostenibbiltà u l-kontabbiltà. F’kull
miżura, f’kull proġett, f’kull ħidma, dawn it-tliet
prinċipji jieħdu l-ħajja għax huma l-gwida ewlenija
tal-ħidma kollha tagħna.
Għalija dil-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku niżżlet
siparju fuq is-46 sena tiegħi fis-Servizz Pubbliku u fuq
9 snin bħala Kap tiegħu. Kien ta’ privileġġ għalija li
nservi biex biddilna s-Servizz Pubbliku u tajnieh wiċċ
uman li jiffoka fuq il-klijenti bla eċċezzjoni ta’ xejn.
Konvint li meta fl-aħħar ta’ dax-xahar nerħi
dil-pożizzjoni f’idejn is-Sur Tony Sultana nkun
għaddejtlu Servizz Pubbliku aħjar milli sibtu.
Sodisfazzjon ta’ tim sħiħ.
Fiduċjuż, imma, li bix-xogħol li għamilna llum,
is-Servizz Pubbliku ta’ għada se jagħmel affarijiet
ikbar milli għamilna aħna. M’għandix kliem biex
nirringrazzjak għall-ħidma tiegħek matul dawn l-aħħar
9 snin, għax tabilħaqq flimkien wasalna.
Is-sliem u awguri għall-ġejjieni.
Mario Cutajar
Segretarju Permanenti Ewlieni u Segretarju tal-Kabinett

GRAZZI

MERĦBA
TONY SULTANA JINĦATAR
KAP TAS-SERVIZZ PUBBLIKU
MILL-1 TA’ ĠUNJU
“Is-Servizz Pubbliku minn dejjem kien il-mutur ta’
pajjiżna, kemm fil-qasam soċjali kif ukoll
fil-qasam ekonomiku. Għalhekk tassew inħossni
onorat li ġejt fdat bit-tmexxija u rwol tant prestiġjuż
u importanti.
Għal dawn l-aħħar disa’ snin, kien privileġġ għalija
li naħdem mill-qrib mas-Sur Cutajar fuq diversi
strateġiji għas-Servizz Pubbliku. Kien żmien fejn
mhux biss kont involut b’mod attiv biex jitfasslu ideat
ġodda, imma ġejt fdat b’numru ta’ proġetti u servizzi
tekniċi li kellhom jitwettqu fil-proċess tat-tiġdid.
Ninsab konxju ta’ kemm hu kritiku u ta’
responsabbiltà r-rwol tas-Segretarju Permanenti
Ewlieni. Imma konvint li bid-determinazzjoni tat-tim
preżenti, se naħdmu flimkien biex negħlbu l-ostakli u
nieħdu d-deċiżjonijiet li jkun hemm bżonn.
Kif dejjem għamilna, irridu nħarsu ’l quddiem.
Flimkien irridu nwettqu dak li ppjanajna, insaħħu fuq
it-tajjeb li bnejna, u nkomplu nkunu kuraġġużi biex
nibqgħu minn ta’ quddiem fid-dinja diġitali.”
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“

It-trasformazzjoni assoluta li għadda minnha
s-Servizz Pubbliku f’dawn l-aħħar disa’ snin
wasslet għall-għoti ta’ servizz ta’ eċċellenza.
Issa, bit-tfassil tal-aħħar strateġija li bdiet
titwettaq, se nkomplu nħarsu ’l quddiem
b’ambizzjoni biex pajjiżna jkompli jikseb

PM Robert Abela waqt il-Konferenza
għall-Kapijiet ‘Ninvestu fil-Kwalità’

“

ir-riżultati.

Il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2022 fetħet
bit-tnedija tal-pubblikazzjoni Ħidma tas-Servizz Pubbliku.
Minnha jirriżulta li mill-2013 lil hawn, is-Servizz Pubbliku
implimenta b’kollox 1,250 miżura biex tonqos il-burokrazija.
Matul is-sena li għaddiet biss, twettqu 186 miżura ta’
simplifikazzjoni – ċifra li tixhed rata ta’ twettiq ta’ 83%.

1,250
miżura biex
tonqos
il-burokrazija

186

miżura ta’
simplifikazzjoni

83%
- rata ta’
twettiq

F’ċerimonja ta’ rikonoxximent li saret taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta,
l-E.T. George Vella, ngħataw awards lil ministeri, dipartimenti u entitajiet b’rabta
mal-miżuri ta’ simplifikazzjoni, mal-ippjanar u t-twettiq, u mal-prattika tajba, kif
ukoll awards lil uffiċjali pubbliċi għas-servizz ta’ kwalità għolja ħafna li taw lill-klijenti.

BIEX TKUN TAF AKTAR DWAR MIN ĦA L-AWARDS, AGĦFAS HAWN
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Saru erba’ laqgħat mal-klijenti tas-Servizz Pubbliku, li fihom
ġew diskussi l-isfidi ta’ studenti bi bżonnijiet differenti fil-qasam
edukattiv, ix-xiri pubbliku, is-saħħa mentali u t-tagħlim online.

Ġie ffirmat memorandum of understanding li
jipprovdi għal taħriġ lill-uffiċjali pubbliċi li jwassal
għal aktar għarfien fil-qasam tal-Intelliġenza
Artifiċjali. Il-ftehim ġie ffirmat mill-Università ta’
Malta, l-MCAST, il-Fondazzjoni eSkills Malta,
l-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi u l-Uffiċċju
tal-Prim Ministru.
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Il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku
2022 skattat il-proċess ta’ twettiq
tal-istrateġija l-ġdida tas-Servizz
Pubbliku għall-ħames snin li ġejjin.
Dan sar permezz ta’ konferenzi ffukati fuq l-implimentazzjoni
tal-istrateġija, bil-parteċipanti jinqasmu f’cohorts li ddiskutew
miżuri speċifiċi. Il-cohorts iffukaw fuq l-Intelliġenza Artifiċjali,
id-Dejta u l-Informazzjoni, il-Faċilizzazzjoni tas-Servizz,
il-Governanza u n-Nies.
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Is-Segretarju Permanenti Ewlieni, is-Sur
Mario Cutajar, sema’ dak li kellhom xi
jgħidu uffiċjali pubbliċi li huma wkoll
studenti Universitarji fil-korsijiet li jsiru
b’mod konġunt mal-Istitut għas-Servizzi
Pubbliċi. Dan kien l-ewwel djalogu
tax-xorta tiegħu li qatt sar fil-Ġimgħa
għas-Servizz Pubbliku.
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Issa hu ż-żmien li l-istrateġija l-ġdida tiġi
implimentata. Fil-Ġimgħa għas-Servizz
Pubbliku ġew varati ħames proġetti ġodda li
se jkomplu jbiddlu u jtejbu l-mod kif jaħdem
is-Servizz Pubbliku u jagħmlu differenza
pożittiva fil-ħajja tan-nies. Il-proġetti huma
d-Digital Transformation Hub, ir-Reġistru
Ċentrali, servizz.gov Kordin, IPS Kordin,
u l-binja l-ġdida li se tilqa’ fiha l-Employee
Support Programme.

Interess akbar mit-tfal fis-Servizz Pubbliku. Jixhed dan is-suċċess talkompetizzjoni ‘X’Tixtieq Issir La Tikber’, li fiha ħadu sehem 912-il tifel
u tifla, jiġifieri kważi 300 aktar mis-sena li għaddiet. Ir-rebbieħa ġew
preżentati b’rigali sbieħ matul il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku. It-tfal
ingħataw l-opportunità li jqattgħu ftit sigħat fil-post tax-xogħol rispettiv
li qalu li huma mħajrin għalih.
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Ġie organizzat kunċert bl-isem ‘Il-Bieb tal-Festi’, li
l-mużiċisti li ħadu sehem fih kienu lkoll uffiċjali pubbliċi.

Bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz
Pubbliku 2022, ġew organizzati wkoll....
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