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Бүтээгдэхүүний нэр
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Байгууллагын
даргын болон
бусад
холбогдох
нэгжээс
ирүүлсэн үүрэг даалгавар, албан
даалгавар,
зөвлөмжийг
хэрэгжүүлж биелэлтийг гаргаж
хүргүүлэх
Шинээр
болон
шинэчлэн
найруулагдан батлагдсан хууль,
тогтоомжийг нийт ажилтан, албан
хаагчдад сурталчлах. /Нийгмийн
даатгалын
тухай,
Нийгмийн
халамжийн тухай хуулиуд/

Бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлэхийн
тулд хийгдэх ажил
3
Нэг. Захиргаа, удирдлагын чиглэлээр
а/Албан хаагчдад хүргүүлж, үүрэг
даалгавар өгөх
б/ Хэрэгжилтийг тухай бүр хангах
в/ Холбогдох албан тушаалтанд
тайлагнах
а/Хууль, бодлогын баримт бичгийн
хэрэгжилт хангагдах
б/Албан хаагчдын хууль, эрх зүйн
мэдлэг нэмэгдэх

Дорнод аймаг
Шалгуур үзүүлэлтийн
Хариуцах нэгж,
хүрэх түвшин
албан хаагч
4
5

Тогтоогдсон хугацаанд
шуурхай хүргүүлсэн
байна.

Хууль, тогтоомжийн
хэрэгжилт хангагдан,
албан хаагчдын эрх зүйн
боловсрол нэмэгдсэн
байна.

Дарга, ахлах
мэргэжилтнүүд

Захиргааны
ахлах
мэргэжилтэн
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“Харилцаа, хандлага” модуль
сургалт, Хамгаалалтын хувцсыг
хэрхэн зөв өмсөх, тайлах тухай
сэдвээр
сургалт
зохион
байгуулах
Бүсийн хэмжээнд үйл ажиллагаа
явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө
оруулалттай аж, ахуйн нэгжүүдэд
төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт
бус хяналт шалгалт хийнэ
Шинэ короновирусын халдвар
Монгол улсад бүртгэгдсэнтэй
холбогдуулан
уг
халдварын
тархалтаас урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор
Засгийн
газрын
тогтоол, улсын болон аймгийн
Онцгой комиссоос гарсан үүрэг
даалгаврын хэрэгжилтийг хангах
ажлын хүрээнд орон нутгийн төр,
захиргааны
байгууллагуудтай
хамтран ажиллах
Бүсийн газрын албан хэрэгцээнд
ашиглагдаж
байгаа
автомашинуудыг
техникийн
үзлэг, оношилгоонд хамруулах

а/Ажилтан, албан хаагчид зөв
хандлага төлөвших
б/Сургалтад зориулагдсан гарын
авлага, материал бэлтгэх
а/
Удирдамж
боловсруулан
батлуулах
б/
Хяналт
шалгалтыг
зохион
байгуулах
в/ Дүнг илтгэх хуудсаар танилцуулах

а/Батлагдсан
хуваарийн
дагуу
ажилтан, албан хаагчид хуваарьт
эргүүлд хамрагдах
б/Байгууллага хоорондын албан
хаагчидтай
хамтран
ажиллах,
зөрчлийг илрүүлэх

Албан хаагчдын мэдлэг
нэмэгдэхийн зэрэгцээ
болзошгүй эрсдлээс
урьдчилан
сэргийлэгдэнэ.

Захиргааны
ахлах
мэргэжилтэн

Холбогдох хууль, журамд
нийцсэн байна.

Хяналтын
улсын ахлах
байцаагч
Б.Эрдэнэтуяа

Засгийн газрын тогтоол
болон бусад шийдвэрийн
биелэлт хангагдаж,
хамтын ажиллагаа
сайжирна.

а/Техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн
байдал хангагдах

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЗАХИРГААНЫ АХЛАХ
МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.МӨНХТУЯА

Нийт албан
хаагчид

