ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ
ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
/2017.12.11-2018.01.25/
2018 оны 01 дүгээр сарын 25
Д/д

Бүтээгдэхүүний нэр
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Дорноговь аймаг
Бүтээгдэхүүнийг
хэрэгжүүлэхийн тулд хийгдэх
ажил
3

Биелэлт
4

Нэг. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр
Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай
хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг
Зөрчил гаргасан гадаадын иргэн, аж
а/Илэрсэн зөрчлийг Хяналтын зөрчсөн 1 орны 19 гадаадын иргэнийг 2760000 төгрөг,
ахуйн нэгж байгууллагын асуудлыг
улсын
байцаагч
нараар үүнээс 4 аж ахуйн нэгж байгууллагын 11 иргэнд
зохих хууль журмын дагуу шуурхай
шуурхай шийдвэрлүүлэх
1810000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч,
шийдвэрлэх
зөрчлийг арилган, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.
Монгол Улсад байх, буцах хөрөнгийн
эх үүсвэрийн баталгаагүй, ирсэн
зорилгоосоо өөр төрөл ангиллын
визтэй зорчиж буй гадаадын иргэнийг
хилээр нэвтрүүлэхгүй буцаах арга
хэмжээ авч, буцааж буй үндэслэлийг
нарийн тогтоож материал бүрдүүлэн
ажиллах
Түр ирэгчийн бүртгэл, хасалт хийлгэх
талаар гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагаас гаргасан хүсэлтийг
зохих удирдлагад мэдэгдэн хуулийн
дагуу шуурхай шийдвэрлэн, бүртгэл
хөтөлж, мэдээллийн санд оруулан
баяжилт хийх
Виз олгохдоо холбогдох баримт
бичгийн бүрдлийг бүрэн хангуулж,
Монгол Улсад нэвтрэх шаардлагыг
тогтоох ярилцлагыг хийн, мэдээллийг
мэдээллийн сангаас сайтар нягталсны

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай
а/ХУБ ярилцлага хийж буй хуулийн 22.1.6, Засгийн Газрын 2010 оны 338 дугаар
гадаад иргэдэд хяналт тавьж, тогтоолын 4.1, болон Монгол улсад орох визгүй нийт 1
буцаах үндэслэлийг тодорхой
орны 17 иргэнийг улсын хилээр оруулалгүй буцаан
тогтоож ажиллах
ажилласан.

а/ГИЭЗБТХ тогтоомж зөрчсөн Гадаадын 3 орны 31 иргэнг түр ирэгчээр бүртгэн,
гадаад
иргэдийг
илрүүлж, бүртгэлийн хураамж болох 62000 төгрөгийг зохих
зөрчлийг арилган түр ирэгчээр дансанд тушааж ажилласан.
бүртгэж хасах
а/Виз олгохыг хүссэн гадаадын
иргэн,
аж
ахуйн
нэгж
байгууллагын
хүсэлтийг
хүлээн
авч,
материалын
бүрдлийг хангасан тохиолдолд

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль
болон Засгийн Газрын 2010 оны 338 дугаар тогтоолыг
тус тус үндэслэн виз олгохыг хүссэн гадаадын 4 орны
20 иргэнд зохих зориулалт, ангиллын визийг олгож,
визийн хураамж болох 1444000 төгрөгийг төрийн
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үндсэн дээр олгож байх
шуурхай шийдвэрлэж ажиллах сангийн зохих дансанд нь төвлөрүүлэн ажилласан.
Албадан гаргаж байгаа гадаадын
а/Албадан гаргаж буй гадаад
иргэний хөдөлгөөнд хяналт тавьж
Газраас албадан гаргасан БНХАУ-ын 3 иргэнийг галт
иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт
гаргах,
холбогдох
материалыг
тэрэгнээс тосон авч улсын хилээр гаргасан.
тавьж ажиллана
бүрдүүлэх
Хоёр. Захиргаа, удирдлага, хүний нөөцийн чиглэлээр
Газрын 2018 оны 02 дугаар сарын үйл а/Төлөвлөгөөнд
оруулах
Газрын 02 дугаар сарын төлөвлөгөө цаг хугацаанд
ажиллагааны
төлөвлөгөөг
гаргаж саналыг албан хаагчдаас авч,
гаргаж холбогдох нэгжид хүргүүлэв.
удирдлагад танилцуулах
нэгтгэн батлуулах
а/Иргэн ААН, албан хаагчдаас
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол,
Иргэн ААН, албан хаагчдаас ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэн
Тайлант хугацаанд тус газарт албан хаагчаас чөлөө
өргөдөл ,гомдол, хүсэлтийг холбогдох удирдлагад
танилцуулж,
хүссэн 3 өргөдөл ирснийг холбогдох нэгжүүдээр цаг
хууль тогтоомжийн дагуу шуурхай холбогдох
албан
хаагчид
хугацаанд нь шийдвэрлүүлэн ажилласан.
шийдвэрлэж ажиллах
шилжүүлэх
б/Өргөдөл гомдлын дэвтэрт
бүртгэн карт хөтлөх
а/Төв газраас болон бусад
байгууллагаас
ирүүлсэн
Газарт ирсэн, явсан бичгийг хүлээн
бичгийг хүлээн авч, бүртгэн
авч, бүртгэн, удирдлагад танилцуулж,
Тайлант хугацаанд нийт 23 албан бичиг хүлээн авч,
удирдлагад
танилцуулж,
холбогдох
албан
тушаалтанд
хариутай 11 албан бичигийг хугацаанд нь хариу өгч,
холбогдох
албан
хаагчид
шилжүүлэх, шийдвэрлэлтэд хяналт
төв газар болон бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжид
шилжүүлэх, бүртгэл хөтлөх
тавих, албан бичгийн хариуг цаг
нийт 25 албан бичиг хүргүүлсэн
б/ Төв газарт болон бусад
хугацаанд нь явуулах
байгууллагад албан бичгийг
хүргэх, бүртгэл хөтлөх
Гурав.Санхүүгийн чиглэлээр
“Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг
ханган харилцах дансаар хийгдсэн 5 сая төгрөгөөс
дээш гүйлгээ болон бусад мэдээллийг хуулийн
нь
шилэн
дансны
сайтад
шивж
а/Дансны хуулгын дагуу анхан хугацаанд
Шилэн
дансны
тухай
хуулийн
шатны
бүрдлийг
ханган байршуулсан. Мөн 12 дугаар сарын Шилэн дансны
хэрэгжилтийг хангах
ажиллаж сайтад байршлуулах хуулийн хэрэгжилтийн тайланг 2018 оны 01 дүгээр
сарын 02-ны өдөр Дүн шинжилгээ, дотоод аудитын
хэлтэст хүргүүлсэн.
Татварын тайлан
тайланг хүргүүлэх

болон

НДШ-ийн

2017 оны 12 дугаар сарын нийгмийн даатгалын
а/Онлайн системд байршуулан шимтгэлийн тайланг гаргаж албан хаагчдын дэвтэрт
цаасаар баталгаажуулах
бичилт хийн, нийгмийн даатгалын цахим сайтад шивж,

Татварын тайланг ИХШХЕГ-ын Дорноговь аймаг дахь
газар /РД:2712253/ болон ГИХГ-ын Дорноговь аймаг
дахь газар /РД:3315398/ регистрийн дугаарт цахим
сайтад шивж тус тус баталгаажуулсан
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2017 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
Төрийн сангийн 12 дугаар сарын Замын-Үүд сумын Төрийн санд сарын мэдээ, үнэт цаасны тайланг 2018 оны 01 дүгээр
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гаргаж мэдээг
хүргүүлж
сарын 02-ны өдөр гарган Замын-Үүд сумын Төрийн сан
өгөх
баталгаажуулах
болон Санхүүгийн хэлтэст хүргүүлсэн.
Тав. Дотоод хяналт, аюулгүй байдлын чиглэлээр
Тайлант хугацаанд тус газраас 8 албан хаагч хувийн
а/Албан
хаагч
бүрээс
Албан хаагчдыг
гадаад улсад
зорилгоор 5 албан хаагч ажлын зорилгоор 3 албан
зөвшөөрлийн
бичиг
авч,
зорчиход холбогдох дээд шатны
хаагч гадаад улсад / БНХАУ-ын Эрээн хот/ зорчсон
холбогдох газарт уламжлах
нэгжид мэдэгдэх
болно. Хил нэвтрэх зөвшөөрлийн бичиг авсан бөгөөд
б/Бүртгэл хөтлөх
бүртгэлийн дэвтрийг хөтлөн ажиллаж байна.
Зургаа. Мэдээллийн технологийн чиглэлээр
Тайлант хугацаандгазрын хэмжээнд мэдээллийн
технологийн ажлын хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагааг
Газрын мэдээлэл технологийн
Техник хэрэгсэлд үйлчилгээ, засвар
хангаж,
эрхэлсэн
ажлын
хүрээнд
удирдлагыг
өдөр тутмын хэвийн үйл
хийх
мэдээллээр ханган, нйит 23 удаагийн дуудлага хүлээн
ажиллагааг хангах
авч албан хаагчдын компьютер, техник хэрэгсэлд
шаардлагатай үйлчилгээг хийсэн.

