گمرک بندر لنگه
شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به مردم
ً ظت تبثلَ ٍ ثٌزّبی راٌّوب
 اطالعرعبًی درخظَص تغْیالت لبثل ارائِ
 ثزگشاری جلغبت هتؼذد ثب خذهتگیزًذگبى
 ثزگشاری دٍرُّبی آهَسشی جْت ارثبثبى رجَع
اطالعرسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم
 ارعبل ػولىزد ثِ طَر هغتوز ثِ طذاٍعیوبی هزوش خلیج فبرط ٍ پخش در اخجبر اعتبى.
 عزوشی ثِ دفبتز آفتبة ٍ چبرن تَعط هغئَل رٍاثط ػوَهی ٍ هغئَل رعیذگی ثِ دفبتز ٍ اػوبل ًظزعٌجی اس ارثبة رجَع
اس طزیك تَسیغ فزم تىزین ارثبة رجَع جْت ثزرعی هغبئل ٍ هشىالت هغبفزیي ٍ چگًَگی ثزخَرد وبروٌبى ثب آًْب
 ثزگشاری وٌفزاًظ خجزی هذیزول گوزن ثٌذرلٌگِ ٍ اًؼىبط اخجبر گوزن ثِ ًشزیبت وشَری ٍ هحلی.
ً ظت تبثلَ راٌّوب در جلَی درة ٍرٍدی.
 تْیِ ثزٍشَر شزایط وبالّبی هغبفزی ٍ ًحَُ اخذ ػَارع گوزن اس وبالی هبساد اس هغبفز ٍ تَسیغ در هحل وشتیزاًی ٍ
فزٍدگبُ.
ً ظت تبثلَّبی راٌّوب ثب آرم گوزن جلَی توبهی دٍایز ثِ ٍیضُ ثخش فٌی.
 لزار دادى اعتٌذ هشخظبت ّوىبراى ثز رٍی هیش وبر آًْب.
 راُاًذاسی تلفي گَیب ثِ شوبرُ 07622243359
 ثزگشاری جلغبت ثب عبسهبىّبی هزتجط ثب تزخیض وبال ثِ هٌظَر تغْیل ٍ تغزیغ در وبر ارثبة رجَع.
نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاه با مردم
ً ظت عِ طٌذٍق اًتمبدات ٍ پیشٌْبدات.
ً ظت تبثلَ هاللبت هزدهی ثب هذیزول در رٍسّبی 3شٌجِ ّز ّفتِ ثب ػٌبیت ثِ ایٌىِ در توبهی ایبم ّفتِ هذیزول گوزن
ثٌذرلٌگِ پذیزای هزاجؼیي ٍ خذهتگیزًذگبى هیثبشذ.
بهبود اصالح روشهای ارائه خدمات به مردم
 ػذم دریبفت ٍجِ در ایبم ًَرٍس اس هغبفزیي جْت اًجبم تشزیفبت وبثَتبص ٍ در راعتبی تىزین خذهتگیزًذگبى ٍ تغْیالت
هطلَة ثِ آًبى
 افتتبح عیغتن ٍة ثٌیبد ػوبًتًبهِّبی ثبًىی ثِ هٌظَر ارعبل دلیك ٍ ثِ ٌّگبم آهبر ٍ اطالػبت.
 تؼییي هحل ٍرٍد اختظبطی جْت ٍارد شذى هؼلَلیي ثِ عبلي گوزن
ًَ عبسی عبختوبى ادارُ
 لزار دادى آثغزدوي در عبلي ارسیبثی.
 تؼَیغ ٍ تجْیش عیغتن خٌه وٌٌذُ

 عبخت عزٍیظ ثْذاشتی جْت اعتفبدُ هزاجؼیي.
 عبخت ٍ تجْیش عبلي وٌفزاًظ.
 افشایش عبػبت وبر ادارُ اس عبػت  7/30طجح تب  ٍ 15/30در ًَثت دٍم تؼییي عبػت وبری درة خزٍج ،اهَر ثٌذری ٍ
ثبعىَل تب عبػت 23/00
 افتتبح طزح پٌجزُ ٍاحذ تجبری
 ارائِ خذهت ثِ هزاجؼیي در رٍسّبی پٌجشٌجِ در  3هبُ تبثغتبى
ثب ػٌبیت ثِ ایٌىِ رٍسّبی 5شٌجِ در  3هبُ تبثغتبى توبهی ادارات در عطح اعتبى تؼطیل هیثبشٌذ ،ادارُ ول گوزن ثٌذرلٌگِ
ووبفیالغبثك ثذٍى تؼطیلی ثِ خذهترعبًی ثِ هزاجؼیي اّتوبم هیٍرسًذ.
 راُاًذاسی دعتگبُ خَدپزداس در هحل عبلي گوزن.
 راُاًذاسی دعتگبُ  posدر دایزُ طٌذٍق ٍ درة خزٍج
 تؼییي هحل هٌبعت ثزای اعتمزار ارثبة رجَع ثب اهىبًبتی اس لجیل ووذ ثِ هٌظَر لزار دادى ثزخی اعٌبد ،هذارن ٍ هلشٍهبت
ارثبثبى رجَع.
تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم
ً ظت هٌشَر اخاللی در توبهی دٍایز.
ً ظت تبثلَ خط هشی ویفیت گوزن جوَْری اعالهی ایزاى در عبلي گوزن.

