ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ЗҮҮН
БҮС ДЭХ ГАЗАР
2020 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТ
/2020.03.01-2020.03.31/
2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр
Д/д

Бүтээгдэхүүний нэр

Дорнод аймаг
Хийгдэх ажил

Биелэлт

Нэг. Захиргаа, удирдлагын чиглэлээр
2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн Улсын
онцгой комиссын 03 дугаар тогтоол “Зорчигч
тээврийн хөдөлгөөнийг нээх, зариам хязгаарлалтын
арга хэмжээг авах тухай”, 03 дугаар сарын 03-ны
өдрийн Гадаадын иргэн харьяатын газрын 09/431
а/ Албан хаагчдад хүргүүлж, албан бичгээр “Чиглэл өгөх тухай”, 03 дугаар сарын
үүрэг даалгавар өгөх
10-ны өдрийн 09/500 тоот албан бичгээр ирүүлсэн
Улсын онцгой комиссын 05 дугаар тогтоол “Зорчигч
б/ Хэрэгжилтийг тухай бүр тээврийн хөдөлгөнийг түр зогсоох тухай”, Гадаадын
хангах
иргэн, харьяатын газрын даргын А/73 дугаар “Олон
нийтийн цахим сүлжээ хэрэглэх хаах тухай”, Улсын
в/ Холбогдох албан
онцгой комиссын 06 дугаар тогтоол, Бүсийн даргын
тушаалтанд тайлагнах
баталсан “Орон нутгийн тээврийн хэрэгсэлээр
зорчиж буй гадаадын иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт
тавьж ажиллах албан хаагчдын хуваарь” зэрэг
тогтоол, тушаал шийдвэрүүдийг тухай бүр албан
хаагч нарт танилцуулж хэрэгжилтийг ханган
ажиллаж байна.

1

Байгууллагын даргын болон бусад
холбогдох нэгжээс ирүүлсэн үүрэг
даалгавар,
албан
даалгавар,
зөвлөмжийг хэрэгжүүлж биелэлтийг
гаргаж хүргүүлэх

2

а/ Батлагдсан загварын дагуу
Төрийн захиргааны албан хаагчдын
Төрийн захиргааны 11-н албан хаагчийн 2020 оны
төлөвлөсөн байна
2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталгаажуулж, улирлын
батлах
тайланг нэгтгэн, үнэлгэний хуудсыг хүргүүлсэн.
б/ Баталгаажуулсан байна

Хувь

100%

3

4

Бүсийн хэмжээнд үйл ажиллагаа
явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө
оруулалттай аж, ахуйн нэгжүүдэд
хяналт шалгалт хийнэ

Хавирга
боомтын
амралтын
байранд засвар үйлчилгээ хийж,
нөхцлийг сайжруулах

Бүсийн газрын даргын баталсан №12/05-2020/05,
удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт 1, Хэнтий
аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжаар
а/ Удирдамж боловсруулан төлөвлөгөөт бус 1 , нийт 2 удаагийн хяналт
батлуулах
шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн.
Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтанд нийт 2 аж ахуй,
б/ Хяналт шалгалтыг зохион нэгжийн гадаадын 18 /БНХАУ-ын 18/ иргэн
байгуулах
хамрагдаж, БНХАУ-ын 2 иргэнд зөвөлгөө өгч
ажилласан. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилгүй.
в/ Дүнг илтгэх хуудсаар Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтанд 5 аж ахуй нэгж
танилцуулах
хамрагдаж, шалгалтанд хамрагдсан гадаадын иргэн
байхгүй.
Шалгалтын дүнг тухай бүр илтгэх хуудсаар
танилцуулж ажилласан.
а)
Эд материалын тооцоо
гаргах
Хавирга, Баянхошуу боомтын амьдрах байр болон
б)
Засвар үйлчилгээг цаг ажлын өрөөнд засвар үйлчилгээний ажил хийгдэх
тухайд нь хийж гүйцэтгэх
тул өрөө тасалгааны хэмжээг авч материалын
тооцоог гаргаад байна.
в)
Үг дүнг удирдлагад
танилцуулах

ТАНИЛЦСАН
ДАРГА
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ХЯНАЛТЫН УЛСЫН
АХЛАХ БАЙЦААГЧ

Б.ТАМИР

Б.ЭРДЭНЭТУЯА

100%

100%

