ТАЗ-ын товч тайлан 2013
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ХОВД АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН

2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Д/Д

Үзүүлэлт

Биелэлт

Нэг:

Стратегийн төлө

1

Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай х

Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай ху

2

Төсвийн шууд захирагчийн, менежерийн, төрийн албан хаагчийн 2013 оны үр дүнгийн гэрээ ба
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2.1.Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилт

2.2. Менежер болон ТАХ-ийн үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилт

2.2. Төсвийн шууд захирагч, менежер, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэш

Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төсвийн шу

Хоёр:

Байгууллагын бо

3

Байгууллагын чиг үүрэг, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, төсвийн гүйцэтгэл

Байгууллагын эрхэм зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхийн
Аймгийн Засаг
тулд
даргын
хөдөлмөрийг
Тамгын газрын
оновчтой”Төрийн
зохион захи
байг

4

Байгууллагын боловсон хүчний хэрэгцээний төлөвлөлт, нөхөн хангалт, хүний нөөцийн төлөвлөл

5
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Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт /Хөтөлбөрийг хавсаргаж ирүүлэх

2013 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/181 дугаар захирамжаар “Төрийн албан хаагчийн сур

6

Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, түүнийг хэрэгж

2013 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/181 дугаар захирамжаар “Төрийн албан хаагчийн аж

Байгууллагын хамт олны хурлаар хөдөлмөрийн дотоод журмыг хэлэлцүүлэн Тамгын газрын дарг

1800000 төгрөг, хэмнэгдсэн төсвөөс үр дүнгийн урамшуулалд 79 ажилтанд 11351348 төгрөг, эм

7

Маргааныг хянан шийдвэрлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах ажлын явц,

7.1. Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн

7.2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах ажлын явц, үр дүн /Мэдээ, тайлан/
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2013 онд төрийн байгууллага болон төрийн албан хаагчтай холбоотой 108 иргэнээс өргөдөл гом

Нийт 15 гомдол ирснийг салбар зөвлөлийн хурлаар шийдүүлсэн бөгөөд үүнээс 8 иргэний гомдол

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах талаар авсан сургалт, зөвлөмжийн дагуу

Гурав: Удирдах ажилтны манлайлах ур чадварыг дээшлүүлэх болон мэдээллийн технологийг хэр

8

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах, нөө

2013 онд Ховд аймагт 3 удаа удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт явагдсан бөгөөд нийт 40 а

9

Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулсан ажлын үр дүн, төрийн жинхэ

2013 онд Ховд аймгийн хэмжээнд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт цахим хэлбэрээр анх удаа
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10

Төсвийн шууд захирагчийн манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтын явц, үр дүн

2013 онд Удирдлагын академиас төсвийн санхүүжилтээр зохион байгуулагдсан “Нутгийн удирд

11

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээ гаргалт:

11.1. Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцооны программ хангамж, техник хангамж,

11.2. Өөрийн харъяа байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах талаар хийсэн

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланд нийт 17 сумын 99 байгууллага, аймг

12

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг хангах ажлыг хэвшүүлэн зохион байгуулж

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг ханган ажиллаж хэвшсэн бөгөөд шинээр
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Дөрөв:

Салбар зөвлөли

13

Салбар зөвлөлийн тавьсан зорилт, түүний хэрэгжилт

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандартыг
төрийн жинхэнэ
хэрэгжүүлж,
албанд
шударга
анх орсон
зарчимд
албан
тулгуурласан
хаагчдад т

14

Салбар зөвлөлийн дотоод ажил, гаргасан шийдвэр, түүний хэрэгжилт

Аймгийн Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2012 оны тайланд тусгагдсан тоон

Салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын бэлтгэл ажлыг хангаж, хурлаас гарах шийдвэрий

15

Яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалт, мониторинг, үнэлгээ, тэдг

Төрийн албаны зөвлөлөөс 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-19-ний хооронд Төрийн албаны зөвлөли
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16

ТАЗ-ийн шийдвэрээр өгсөн албан даалгавар, зөвлөмжийн мөрөөр хийсэн ажил, үр дүнгийн тал

17

Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг төв, орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийт

Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах үүднээс www.khovd.gov.mn сайтаар

18

Салбар зөвлөлийн зүгээс өөрийн нутаг дэвсгэр, салбарын хэмжээнд төрийн албаны хууль тогт

Тамгын газраас зохион байгуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орон Ховд аймгийн хэмжээнд

19

Салбар зөвлөлөөс 2013 онд санаачлан зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн бусад ажил

2013 онд нийт 300 иргэнийг төрийн одон медальд тодорхойлсон тодорхойлолт ирсэн бөгөөд ж
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20

Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг цаашид сайжруулахтай холбогдсон ажил хэрэгч с

Аймгуудын салбар зөвлөлийн бүтэц бүрэлэдхүүнийг оновчтой болгох. Тухайлбал, ажил үүргийнх

ТАЙЛАН БИЧСЭН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ОЮУНЧИМЭГ
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