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 توسط فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ساالنه گزارش توافقنامه ارائه  خدمت کیفیت  با ارائه  خدمت،  سطح توافقنامه این از  هدف

 توافق  سطح  بیانیه،  این. باشدمی (استان  اجرایی هایدستگاه) گیرندگان خدمت  برای  اردبیل  استان  ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

 .کندمی  مشخص لزوم صورت در را  سازمانی هایمسئولیت و خدمات  این خصوص در  دوجانبه

 مسئولیت . 3

  1395/ ۲8/1۲تاریخ    11۲71۲ شماره  نامه  تصویب جمهور،  محترم  ریاست  01/03/1397  تاریخ  ۲۴۴5۲ شماره  بخشنامه  به  عنایت  با

 و  اداری  سازمان  ۲9/01/1397 تاریخ  3۲۲67  شماره  بخشنامه،  07/09/1396  تاریخ  1538588  شماره دستورالعمل  اداری،  شورای

  این اردبیل    استان  ریزیبرنامه  و  مدیریت  سازمان  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  1397  سال  1۲۲1۲5 شماره  نامه  و کشور استخدامی

 .دهد می قرار  گیرندگان خدمت اختیار در  الكترونیكی صورت  به را خدمت

 گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت . 4

 فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  گزارش  سال  هر  ها،استان ریزیبرنامه  و مدیریت  سازمانهای سازمانی  اهداف  و تكالیف  چارچوب  در

  های تالش  ارزیابی  و  ایمنطقه هایریزیبرنامه  در شده  انجام  هایپژوهش و مطالعات سایر  کنار در  تا  شودمی  منتشر  و تهیه  استان

  بر  عالوه گزارش  این تدوین  در اصلی  محورهای  از. گیرد  قرار  استفاده  مورد  توسعه  برنامه  ساالنه  اهداف به نیل  مسیر در  شده انجام

 هایویژگی از جامع تصویری  ارائه  با گزارش این  لذا است، اطالعات  این  تحلیل و  بندیطبقه برای تالش موردنیاز،  اطالعات  آوریجمع

  سایر و استان اجرایی هایدستگاه استفاده مورد تواندمی استان  فرهنگی و اجتماعی امور  و  زیربنایی  امور  تولیدی،  امور فرابخشی، امور

  آن تدوین به  اقدام سال  هر استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان  ریزیبرنامه  و توسعه  معاونت  منظور  بدین. گیرد  قرار  پژوهشگران

  قبل سال  اقتصادی  گزارش سال  هر  در  است ذکر شایان. دهدمی  قرار  اجرایی  هایدستگاه متقاضیان کلیه  اختیار  در  را آن  و نموده

 اقتصادی، گزارش تدوین برای موردنیاز اطالعات:  نمایندمی  تعهد  اجرایی  هایدستگاه  گیرندگانخدمات کلیه. گرددمی ارائه و تدوین

 و نظرات توانندمی ذینفعان  کلیه.  نمایند ارسال استان  ریزیبرنامه و  مدیریت سازمان  به  مقرر  موعد  در را استان  فرهنگی و اجتماعی

 .نمایند ارائه  استان  ریزیبرنامه و  مدیریت  سازمان  به  را خود پیشنهادهای

 باشدارائه خدمت به صورت رایگان می: هاها و پرداختهزینه . 5

 .، اعتبار داردرئیس سازماناین توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردیده، تحت امضای  : دوره عملکرد . 6

با اطالع چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه  : خاتمه توافقنامه . 7 گرفت،  نظر قرار  توافقنامه مد 

 .خاتمه موافقتنامه اعالم می گردد قبلی موضوع
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