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ارائه گزارش ساالنه اقتصادی ،اجتماعی و 

 فرهنگی

 

 مقدمه  .1

 مختلف، بخشهای تالتحو از تصویری ارائه نه،ضمنالسا اجتماعي -اقتصادی گزارشات

 موثری نقش مزبور گزارشات لذا. مينماید فراهم را استان ای توسعه اهداف تحقق ميزان

 این و نموده ایفا استان فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، دستاوردهای سازی مستند در

 دست در با تا ميدهد قرار اجرایي دستگاههای کارکنان و مدیران اختيار در را امکان

 ریزی برنامه را آتي های فعاليت مناسبتری بينش و درک با مدون ای مجموعه داشتن

 .نمایند

 هدف  .2

 اقتصادی، مختلف بخشهای عملکرد روند استان، فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، گزارش

 مورد اجتماعي– اقتصادی نالک های شاخص وسيله به استان، فرهنگي و اجتماعي

 اهميت از دولتي دستگاههای عملکرد روند بررسي همچنين .ميدهد قرار ارزیابي

 وضعيت عمده بخش دو شامل گزارش این. ميباشد برخوردار حاضر گزارش در خاصي

 و زیربنایي اجتماعي، امور در استان وضعيت و فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، نالک

 چگونگي و ها استان نالک وضعيت شناخت به پرداختن است بدیهي. ميباشد توليدی

 و بوده ای منطقه ریزی برنامه امر در اساسي و مهم های شاخص از بخشها، بين پيوند

 .آورد مي وجود به کشور و مناطق بين را زمال های همبستگي

 مسئوليت .3

 را مذکور خدمت که کند مي موافقت خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 دهد ارائه زیر ترتيب به

 های بخش اساس بر اجرایي های دستگاه از ها شاخص عملکرد دریافت .1

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، مختلف

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



  

 

       سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

33369972-061 

www.mpo-kz.ir 

 گزارش نهایي تایيد و تدوین تهيه، .2

 گزارش چاپ و شابک و فيپا اخذ .3
 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرایي .4

 :خدمت ارائه
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 سازمان با اجرایي دستگاه مکاتبه:  خدمت دریافت برای مالز مدارک

  ساليانه:  خدمت انجام زمان مدت

 -:  حضوری مراجعه مرتبه تعداد

 -:  خدمت به دسترسی زمان

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 رایگان

 دوره عملکرد .6

 .دارد اعتبار نگردیده، صادر آن يهالحاص که زماني تا خدمت سطح توافقنامه این
 

 خاتمه توافقنامه .7

 نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول، مقام و سازمان ریاست تشخيص به چنانچه

 .گردد مي مالاع موافقتنامه خاتمه موضوع قبلي عالاط با گرفت، قرار
 


