بیانیه سطح توافق خدمت ارائه گزارش ساالنه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیهه سهح توافه خهدمت " ارائهه گهزارش سهاالنه اقتصهادی ،اجتمهاعی و
فرهنگی " به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از این توافقنامه سح خدمت ارائه با کیفیت خدمت ارائه گزارش ساالنه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهه منوهور
تهیه گزارش سالیانه استان در شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد.
این بیانیه ،سح تواف دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسئولیت:
با عنایت به بخشنامه شماره  ۴5۴۲۲تاریخ  1331/3/1ریاست محتهرم جمههور ،تصهوی نامهه شهماره  11۴11۴1تهاریخ
 1335/1۴/۴1شهورای اداری ،دسهتورالممل شهماره  1531511تهاریخ  ، 1331/3/1بخشهنامه شهماره  3۴۴11تهاریخ
 1331/1/۴3سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره  1۴۴1۴5سال  1331سازمان برنامه و بودجه کشور ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان این خدمت را به صورت الکترونیکی در اختیار خدمت گیرندگان قرار می دهد.
مراحل انجام خدمت :
 -1تدوین شاخص های توسمه استان در بخشهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
 -۴ارسال شاخص ها به دستگاههای اجرایی مرتبط
 -3دریافت اطالعات شاخص ها از دستگاههای اجرایی استان
 -۲بررسی اطالعات دریافتی از دستگاههای اجرایی
 -5تهیه گزارش تحلیلی از بخش های مختلف
 -1تدوین و جمع آوری گزارش نهایی
 -1ارسال گزارش به سازمان برنامه و بودجه کشور ،دستگاههای اجرایی ،سایر مراجع زیربط و وب سایت سازمان استان

تعهدات:
در چارچوب تکالیف و اهداف سازمانی سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها ،هر سال گزارش اقتصهادی ،اجتمهاعی و
فرهنگی استان تهیه و منتشر میشود تا در کنار سایر محالمات و پژوهشهای انجام شده در برنامهه ریزیههای منحقهه ای و
ارزیابی تالشهای انجام شده در مسیر نیل به اهداف ساالنه برنامه توسمه مورد استفاده قرار گیرد .از محورههای اصهلی در
تدوین این گزارش عالوه بر جمع آوری اطالعات موردنیاز ،تالش برای طبقه بندی و تحلیل این اطالعات اسهت ،لهاا ایهن
گزارش با ارائه تصویری جامع از ویژگیهای امور فرابخشی ،امور تولیدی ،امور زیربنایی و امور اجتماعی و فرهنگهی اسهتان

میتواند مورد استفاده دستگاههای اجرایی استان و سایر پژوهشگران قرار گیرد .بدین منوور مماونت توسمه و برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هر سال اقدام به تدوین آن نموده و آن را در اختیار کلیهه متقاضهیان دسهتگاههای
اجرایی قرار میدهد .شایان ذکر است در هر سهال گهزارش اقتصهادی سهال قبهل تهدوین و ارائهه میگهردد .کلیهه خهدمات
گیرندگان دستگاههای اجرایی تمهد می نمایند :اطالعات موردنیاز برای تهدوین گهزارش اقتصهادی ،اجتمهاعی و فرهنگهی
استان را در موعد مقرر به سازمان مهدیریت و برنامهه ریهزی اسهتان ارسهال نماینهد .کلیهه ذینفمهان میتواننهد نوهرات و
پیشنهادهای خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه نمایند.
هزینه ها وپرداختها
خدمت ماکور رایگان می باشد.
دوره عملکرد
این توافقنامه سح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نور قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافه نامهه
اعالم خواهد شد

