بیانیه سطح توافق خدمت تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خدمت " تهیه برنامه ها و اسناد توسععه اسعتان " را بهه
شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان  ،تهیه و تدوین گهزار

عمکرهرد اسهناد توسه ه

جهت استفاده در سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی اصکی و تاب ه آن می باشد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میرند.
مسوولیت:
با عنایت به بخشنامه شماره ۴۲۲5۴تاریخ  0031/10/10ریاست محترم جمهور ،تصهویب نامهه شهماره  00۴10۴8تهاریخ
 0035/0۴/۴8شههورای اداری ،دسههتورال مل شههماره  0508588تههاریخ ، 0031/13/11بخشههنامه شههماره  0۴۴11تههاریخ
 0031/10/۴3سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شهماره  0۴۴0۴5سها  0031سهازمان برنامهه و بودجهه کشهور،
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان این خدمت را به صورت الرترونیری در اختیار خهدمت گیرنهدگان قهرار مهی
دهد .سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خدمت مربوطه را به صورت ذیل ارائه می نماید:
 0دریافت درخواست تدوین برنامه
 ۴ت یین شاخص های برنامه
 0ارسا شاخص ها به دستگاههای مرتبط
 ۲دریافت اطالعات از دستگاهها-
 5بررسی و تحکیل اطالعات دریافتی
 -1تهیه و تدوین برنامه
تعهدات:
تهیه برنامه ها و اسناد توس ه استان شامل تمامی برنامه های میان مدت و بکندمدت توس ه استان ذیل اسهناد باالدسهتی،
از ت هدات اساسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است و در واقع این اسناد برنامه ای دسهتورال مل توسه ه اسهتان
برای ککیه دستگاههای اجرایی میباشد .با استناد به مفاد قانون ،دستگاههای اجرایی مت هد به این برنامه ها هستند .برنامه
های توس ه استان شامل سند تدبیر توس ه استان و برنامه های پنجساله توس ه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهه عنهوان

برنامه های میان مدت توس ه و برنامه آمایش استان به عنوان برنامه بکندمدت استان است .شایان ذکر است برنامه آمایش
استان برای استان اصفهان تهیه شده است.

هزینه ها و پرداختها
ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد ،اعتبار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبکی موضوع خاتمه توافهق نامهه
اعالم خواهد شد

