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Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин
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Нэгжийн
2020
оны
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг нэгтгэж, нэгжийн даргаар хянуулан
хугацаанд нь Захиргаа, удирдлагын газарт хүргүүлсэн
байна.
“Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс”-ыг байгуулж 1 удаа
хуралдаж, нэгжийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл
ажиллагаанд холбогдох арга хэмжээг авсан байна.
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Нэгжийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг нэгтгэн, холбогдох хугацаанд төв рүү
хүргүүлэх
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Нэгжийн “Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс”-ыг
байгуулж архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл
ажиллагааг сайжруулах
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Нэгжийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
Нэгжийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө холбогдох
төслийг боловсруулан, Захиргаа, удирдлагын
хугацаанд батлагдсан байна.
газарт хүргүүлж батлуулах
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Тайлан
төлөвлөгөө,
захиргаа хүний
нөөцийн
чиглэлээр

Нийтийн албан тушаалтан 2020 оны хувийн ашиг
сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг мэдүүлэхтэй
холбогдуулан нэгжийн албан хаагчдын мэдүүлгийн
баталгааны хуудсыг нэгтгэх ажлыг зохион байгуулах
Албан хаагчдын 2021 оны ээлжийн амралтын
хуваарийг
нэгжийн
даргаар
батлуулж,
байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэнд
нэгжийн даргын 2021 оны ээлжийн амралтын
саналыг хүргүүлэх
Нэгжийн 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны
тайланг холбогдох албан хаагчдаас авч нэгтгэх

Хариуцах нэгж,
албан хаагч
5

Мэргэжилтэн
Ш.Даринчулуун

Нэгжийн ахлах нягтлан бодогч, төрийн захиргааны 18
албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягтыг Эрх
зүй, гадаад харилцааны хуулийн ахлах мэргэжилтэнд
хүргүүлсэн байна.
Албан хаагчдын ээлжийн амралтыг нэгжийн даргад
танилцуулан, тушаалаар батлуулж, нэгжийн даргын 2021
оны ээлжийн амралтын саналыг хүний нөөц хариуцсан
мэргэжилтэнд хүргүүлсэн байна.
Нэгжийн 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайланг
холбогдох албан хаагчдаас авч нэгтгэн Хяналт шинжилгээ,
дотоод аудит, орон нутгийн хэлтэст хүргүүлсэн байна.

Виз,
зөвшөөрлийн
ахлах
мэргэжилтэн
Р.Батзаяа,
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Тайлан
төлөвлөгөө,
захиргаа хүний
нөөцийн
чиглэлээр

Нэгжийн 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг боловсруулан нэгжийн даргаар
батлуулж хэрэгжилтийг нэгтгэх
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Нэгжийн 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг нэгтгэн Хяналт
шинжилгээ, дотоод аудит, орон нутгийн хэлтэст хүргүүлсэн
байна.

5
Мэргэжилтэн
Ш.Даринчулуун

Хойд бүс дэх газрын нийт албан хаагчдын цагийн
тооцоог гаргах, ажлын цаг ашиглалтад хяналт
тавьж бүртгэл хөтлөн ажиллах

Албан хаагчдын цалин хөлсийг хугацаанд нь олгож, цагийн
бүртгэлийг хуваарийн дагуу хөтлөсөн байна.
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Нэгжийн 2021 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулах

Нэгжийн хяналт шалгатын 2021 оны хяналт шалгалтын
төлөвлөгөөг боловсруулан нэгжийн даргаар батлуулсан
байна.

Хяналтын улсын
ахлах байцаагч
О.Мөнхбат
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Монгол Улсад оршин сууж буй гадаадын иргэдэд
бүртгэлээр хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг
хуулийн дагуу шийдвэрлэх, цаашид авах арга
хэмжээний талаар нэгжийн газрын даргад
танилцуулах

Гадаадын иргэдэд бүртгэлээр хяналт тавьж, илэрсэн
зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, цаашид авах арга
хэмжээний талаар нэгжийн даргад танилцуулсан байна.

Хяналтын улсын
ахлах байцаагч
О.Мөнхбат
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Хяналт
шалгалтын
чиглэлээр
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Виз,
бүртгэлийн
чиглэлээр
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Санхүү,
хангалт
үйлчилгээний

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн
өргөдөл, гомдол, мэдээллийг нэгжийн даргад
танилцуулах
Алтанбулаг авто замын боомтод Зөрчлийн тухай
хуулийн дагуу зөрчил шийдвэрлэсэн хяналтын
улсын байцаагчийн материалд шалгалт хийж
газрын даргад танилцуулан прокурорт хянуулах
Монгол Улсын виз олгохтой холбогдох баримт
бичгийн бүрдлийг бүрэн хангуулж, тус улсад
нэвтрэх шаардлагыг тогтоох ярилцлагыг хийж
олгох
Түр ирэгчийн бүртгэл, оршин суух зөвшөөрлийн
хасалт хийлгэх талаар гадаадын иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллагаас гаргасан хүсэлтийг зохих
удирдлагад мэдэгдэн хуулийн дагуу шуурхай
шийдвэрлэх
Хилийн боомт, орон нутагт ашиглагдаж буй визийн
хуудасны тооцоог гаргаж, ахлах нягтлан бодогчоор
хянуулж ажиллах
Шилэн дансны шинэ веб сайтад газрын санхүүгийн
12 дугаар сарын мэдээллийг байршуулах

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчаас
гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуульд заасан
хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна.

Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх, газрын даргад
танилцуулан, үр дүнг прокурорт хянуулсан байна.
Гадаадын иргэний мэдээллийг “ISM” бүртгэл, хяналтын
программын холбогдох сангаас нягтлан, Засгийн газрын
145, 146 дугаар тогтоол, олон улсын гэрээ болон
холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
Бүртгэл хөтөлж, ISM
программын мэдээллийн санд
оруулан баяжилт хийн төрийн үйлчилгээг гадаадын
иргэдэд түргэн шуурхай хүргэсэн байна.
Албан хэрэгцээнд ашиглагдаж буй визийн хуудасны
тооцоог гарган сарын эхний ажлын өдөр ахлах нягтлан
бодогчид хүлээлгэн өгсөн байна.
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

Хяналтын улсын
ахлах байцаагч
О.Мөнхбат,
мэргэжилтэн
Ш.Даринчулуун
Хяналтын улсын
ахлах байцаагч
О.Мөнхбат

Виз,
зөвшөөрлийн
ахлах
мэргэжилтэн
Р.Батзаяа,
хяналтын улсын
байцаагч,
мэргэжилтнүүд

Ахлах нягтлан
бодогч
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чиглэлээр
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Мэдээллийн
технологийн
чиглэлээр

3
Тус газрын 12 дугаар сарын үнэт цаасны тайланг
гаргах, мөн сарын 2-ны гүйцэтгэлийн мэдээг гарган
нэгтгэж Санхүү, хангалт, үйлчилгээний газарт
хүргүүлэх
Нэгжийн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн
тайланг нэгтгэж Сэлэнгэ аймгийн аудитийн газарт
хүргүүлэх
Сүлжээний аюулгүй байдал, нууцлалын хангах,
мэдээлэл сүлжээний тасралтгүй хэвийн үйл
ажиллагааг ханган ажиллах
Нэжийн албан хаагчдын хэрэглээний компьютерын
дотоод болон онлайн сүлжээний компьютер
техникийн үйлдлийн системын шинэчлэлтийг хийх
Байгууллагын цахим хуудсанд 12 дугаар сарын
тайлан, төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт,
онцлох мэдээ, мэдээллийг тухай бүр оруулах
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Тайлан тооцоо Санхүү, хангалт, үйлчилгээний газарт
холбогдох хугацаандаа хүргэгдсэн байна.

5
Б.Тунгалагтуяа

Нэгжийн 2020 оны санхүүгийн тайланг холбогдох
хугацаанд Сэлэнгэ аймгийн аудитын газарт хүргүүлсэн
байна.
Ирсэн дуудлагын дагуу засвар үйлчилгээг, хийж хэвийн
ажиллагаанд оруулсан байна.
Албан хаагчдын хэрэглээний компьютерын
устгаж, гэмтсэн файлыг сэргээсэн байна.

вирусыг

Хойд бүс дэх газрын 12 дугаар сарын тайлан, төлөвлөгөө,
төлөвлөгөөний биелэлт болон өргөдөл, гомдлыг мэдээг
байгууллагын www.immigration.gov.mn цахим хуудсанд
байршуулсан байна.
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