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  استانها ی برنامه ریزی و توسعهشورا وظایف و ترکیب

 تانهااس بودجه و ریزیبرنامه امور در نظارت و هماهنگی هدایت، تصویب، گیری،تصمیم منظور به -الف

 به قانون در مندرج اعضای با شورا کشور، کالن هایمشیخط و سیاستها و هابرنامه چارچوب در

 .شودمی تشکیل استاندار ریاست

 و دستگاه آن ئولمس از تخصصی هایکارگروه و اجرایی دستگاههای از یک هر به مربوط مباحث طرح هنگام -1 تبصره

 .آیدمی عمل به دعوت رأی حق بدون شورا جلسه در شرکت برای مربوط کارگروه رییس

 در. نمایندیم شرکت تخصصی هایکارگروه و شورا جلسات در شخصاً تخصصی هایکارگروه و شورا اعضای -2 تبصره

 با کارگروه دبیر یا سریی هماهنگی با آنها االختیارتام نماینده جلسه، در هاکارگروه اعضای حضور امکان عدم صورت

 .یابندمی حضور مذکور جلسه در کتبی نامهمعرفی

 .آورند عمل به دعوت رأی حق بدون نظرصاحب افراد از مورد حسب توانندمی کارگروه و شورا رؤسای -3 تبصره

 

 رد زیر شرح به مشورتی تخصصی کارگروه دوازده شورا، وظایف انجام و اهداف پیشبرد منظور به -ب

 :شودمی تشکیل کشور استانهای همه

 اقتصادی امور تخصصی کارگروه - الف

 شهرسازی و زیربنایی امور تخصصی کارگروه - ب

  فرهنگی و اجتماعی امور تخصصی کارگروه - ج

 غذایی امنیت و ، ایمنیسالمت تخصصی کارگروه - و

 اشتغال تخصصی کارگروه - ز

 کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -ح

 کارگروه تخصصی بانوان و خانواده -ط

 کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری -ی
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 خدمات و کاال کیفیت ارتقای و سازی استاندارد تخصصی کارگروه-ر

 پایدار توسعه و زیستمحیط آمار، سرزمین، آمایش تخصصی کارگروه - د

 کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک  -هـ

 نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، تخصصی کارگروه -ظ

 

 :شودمی تعیین زیر شرح به قانون رعایت با شورا وظایف -ج

 ریزیبرنامه نظام چوبچار در استان، بلندمدت توسعه هایگیریجهت شامل استان توسعه هایبرنامه تأیید و بررسی -الف

 .سرزمین آمایش گیریجهت راستای در و کشور

 و استان توسعه هایمشیخط و هاسیاست هدفها، شامل شهرستان و استان توسعه مدت میان هایبرنامهتایید  و بررسی -ب

 .آنها بر نظارت

 .شهرستان و استان اشتغال توسعه سند تصویب و بررسی -ج

 استان یفرهنگ و اجتماعی ،اقتصادی فعالیتهای در بسیجیان ویژه به جوانان و زنان مشارکت توسعه هایبرنامه پیشنهاد -د

 .مربوطه اجرایی سیاستهای تنظیم و ربطذی مراجع به

 .شهرستان و استان پنجساله عملیاتی برنامه بر نظارت و تدوین تهیه، -هـ

 با استان، توسعه هایبرنامه قالب در روستایی و شهری خدمات مراتب سلسله و عمران و توسعه طرحهای تصویب - و

 .ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوب هایسیاست رعایت

 درآمدی جدید منابع کسب پیشنهاد و استان در دولت اختصاصی و عمومی درآمدهای تحقق برای الزم تدابیر اتخاذ - ز

 .سنواتی بودجه لوایح در درج جهت

 لک بودجه تنظیم و هیهت دستورالعملهای و هابخشنامه چارچوب در استان، ساالنه پیشنهادی بودجه تأیید و بررسی - ح

 .سازمان به ارایه و کشور

 .راشو دبیر پیشنهاد اسبراس شهرستان تفکیک به استان ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات سرجمع توزیع و بررسی - ط

 .شهرستان ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات توزیع ضوابط ابالغ و تصویب بررسی، - ی
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 بیرد پیشنهاد براساس «هبرنام - دستگاه»  تفکیک به استانی اجرایی دستگاههای ایهزینه اعتبارات توزیع و بررسی - ک

 .نگردد اجرایی دستگاههای هایپرداخت در تعادل عدم به منجر نهایی توزیع که ایگونه به شورا،

 مرزی مبادالت اجرایی هایمشیخط لزوم صورت در و استان غیرنفتی صادرات توسعه مورد در گیریتصمیم و بررسی - ل

 .کشور خارجی تجارت کلی هایسیاست چارچوب در مرزنشینی تعاونیهای ها،بازارچه از اعم

 اجرایی هایسیاست تنظیم و ربطذی مراجع به استان سطح در ملی اجتماعی تأمین نظام استقرار هایبرنامه پیشنهاد - م

 .مربوط

 .استان مورا در مردمی مشارکتهای توسعه نیز و غیردولتی بخش اندازهایپس جذب و تجهیز راههای بررسی - ن

 .مربوط اجرای هایسیاست ابالغ و تنظیم و ربطذی مراجع به انسانی منابع توسعه اجرایی هایبرنامه پیشنهاد - س

 ایجاد قانونی قرراتم حکم به که شوراهایی مصوبات برای استانی اعتبارات محل از اعتبار اختصاص تصویب و طرح - ع

 .گردندمی یا و گردیده

 و استانی مصوب هایبرنامه و قانون( 179) ماده( ب) بند موضوع استان ساالنه بودجه سند قرارداد از نسخه یک ارایه - ف

 سازمان. به بودجه ماهه سه پیشرفت و برنامه عملکرد گزارش و شهرستانی

 .منطقه توسعه هماهنگی شورای با فعال تعامل - ص

 .شورا با مرتبط وظایف سایر درخصوص الزم تدابیر اتخاذ - ق

 

 هب آن وظایف و باشدمی مستقر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در شورا دبیرخانه همچنین-د

 :شودمی تعیین زیر شرح

 به مستندات ارسال و شورا رییس هماهنگی با جلسه برگزاری از قبل هفته یک شورا، هایجلسه کار دستور تهیه - الف

 .اعضا برای دعوتنامه همراه

 .ربطیذ اجرایی دستگاههای و اعضاء برای جلسه، تشکیل از پس هفته یک ظرف شورا، تصمیمات ارسال - ب

 .شورا مصوبات پیگیری - ج

 .بخش های ذیربط در سازمان به شورا تصمیمات صورتجلسه از نسخه یک ارسال - د
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بخش های  به نآ از نسخه یک ارسال و آن تخصصی کارگروههای و شورا جلسات تشکیل زمانبندی برنامه تهیه - -ه

 .ذیربط در سازمان

 با تطبیق ورمنظ به استان اجرایی هایدستگاه و شهرستانها ریزیبرنامه کمیته کارگروهها، از رسیده پیشنهادهای بررسی - و

 .باالدستی اسناد و مقررات و قوانین

 .شورا در تصویب و طرح جهت تخصصی کارگروههای پیشنهادهای سازیآماده - ز

 

 


