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 . 1مقدمه
برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،که جزو اسناد توسعه تلقی می گردند ،در راستای تحقق اهداف سند چشم
انداز بيست ساله جمهوری اسالمی ايران تهيه میگردند .تدوين اين اسناد در استان بر اساس اسناد باالدستی توسعه و آمايش استان
می باشد .گزارش عملکرد شاخص های گذشته ،وضع فعلی همچنين ظرفيت ها و چالش های پيش رو و پيش بينی آينده تهيه
میگردد و تامين و تجهيز منابع بررسی و برآورد می گردد .در هربرنامه پس از دريافت دستورالعملهای تهيه و تدوين برنامه از
سازمان برنامه و بودجه کشور ،مشخصات مسوولين بخش ها و همکاران زير مجموعه هر بخش به تفکيک وظايف آنها طراحی و طی
احکامی جداگانه به اعضا اعالم میگردد .به منظور هماهنگی و پيگيری وظايف محوله  ،جلسات منظمی با مسوولين بخش ها برگزار
گرديد .در نهايت پس از دريافت گزارشات اوليه  ،بررسی و نظارت بر گزارشات مذکور مطابق فرمت ارسالی از سازمان برنامه و بودجه
کشور توسط گروه برنامه ريزی ،آمايش و بهرهوری سازمان صورت میپذيرد و پس از انجام رفت و برگشتهای متعدد جهت رفع
اشکاالت به مسوولين بخش ها ،گزارش نهايی فرابخشی و بخشی تدوين میگردد.
 . 2هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت اين است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کيفيت خدمت تدوین
برنامه پنج ساله توسعه كشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ،کيفيت تحويل خدمت مذکور برای
دستگاههای اجرایی استان مورد توافق قرار گيرد.
 . 3مسئولیت
سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اردبيل موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتيب زير ارائه دهد:
 .1جمع آوری اطالعات (اهداف ،حجم عمليات و سرمايه گذاری) و شاخصهای توسعه ای استان از دستگاههای
 .2اجرايی بر اساس بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 .3تدوين نهايی گزارش بر اساس آمار و اطالعات جمع آوری شده و منطبق با اسناد فرادست
 .4تاييد نهايی گزارش و ارسال به ستاد جهت تصويب
دستگاههای اجرايی استان جهت دريافت خدمت میبايست طبق قوانين به شرح ذيل ،اقدام نمايند:
 .1قانون برنامه های توسعه کشور و استان
 .2اسناد آمايش کشور و استان
 .3اسناد چشم انداز توسعه کشور و استان
 . 4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی :دستگاههای اجرايی استان مکلف هستند اطالعات مورد نياز در حوزهای
فرابخشی و بخشی تدوين برنامه را به اين سازمان ارسال نمايند.

مدارک الزم برای دریافت خدمت :مطالعات و اسناد باالدستی بخشی آمايش و توسعه استان  ،شاخصهای توسعهای استان و
کشور ،سالنامه آماری استان و کشور
مدت زمان انجام خدمت :ساالنه
تعداد مرتبه مراجعه حضوری 3 :بار
زمان دسترسی به خدمت :ساعات اداری
استعالم(فرآیندهای مشترک بین دستگاهی) :نياز به استعالم خاصی ندارد.
 . 5هزینهها و پرداختها :ارائه خدمت به صورت رایگان میباشد
 . 6دوره عملکرد
اين توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحيه آن صادر نگرديده ،تحت امضای "رئیس سازمان" ،اعتبار دارد.
 . 7خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخيص رياست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع خاتمه
موافقتنامه اعالم میگردد.
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