Журмын 6 дугаар хавсралт
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Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин, улс
төрөөс ангид, мэргэжил, ур чадвараа байнга хөгжүүлэн
ажиллах боломжийг бүрдүүлэхээр байгууллагын сургалтын
төлөвлөгөөнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ,хууль, эрх зүйн
чиглэлийн хичээлийг тусган хэрэгжүүлж байна. Мөн ажлын
байран дээрээ хөгжих , мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх
боломжоор ханган сургалтын төлөвлөгөөндөө тусган ажиллаж,
2018 оны эхний хагас жилд хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр 9
төрлийн хичээлийг төлөвлөн хийж хамт олноороо 100%
хамрагдсан байна.

Авлигын хяналтыг сайжруулах:
төрийн албыг хувийн ашиг сонирхлын
хэрэгсэл болгох оролдлогыг тухай бүр
таслан зогсоож, авлига хээл хахуул,
хүнд суртал, шударга бус байдалдтай
тууштай тэмцэх, соён гэгээрүүлэх
арга хэмжээ авах;

Иргэдээ сонсож, төрийн албаны

Хэлтсийн 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны болон
Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахаар
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. 6 зорилтын хүрээнд 20
арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд авлигын
эсрэг хууль, дүрэм,журмыг өөрийн байгууллагын цахим
хуудсанд байршуулан сурталчилж байна. Хэлтсийн ХАСХОМ
гаргадаг албан хаагчид хуулийн хугацаанд нь мэдүүлгээ
өгсөн.
Хэлтсийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн ил тод байдлыг
ханган мэдээлийн самбар ,цахим хуудсаараа дамжуулан
нийтэд хүргэж байна.
Тайлант хугацаанд 1 өргөдөл ирснийг ҮСХороотой зөвшилцөн
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хариуцлагыг
өндөржүүлэх: хуулийн дагуу шийдвэрлэсэн.
Аймгийн “Иргэдэд үйлчлэх төв”-д
иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг
шуурхай нягтлан шалгаж асуудлыг
шийдвэрлэн
дутагдал
гаргасан
холбогдох албан тушаалтанд тухай
бүр хариуцлага тооцож ажиллах;
Албан хаагчид тус бүр 2-3 ажил давхар хийдэг бөгөөд ажлын
Төрийн
албаны
үр
ашгийг цагийн нягтралыг сайжруулснаар графикт цаг хугацаандаа
сайжруулах:
Ажилтан
албан ажлаа гүйцэтгэж байна. Одоогийн байдлаар хугацаа хоцорсон
хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын болон тасарсан ажил байхгүй байна.
бүтээмжийг сайжруулах, үүрэгт ажлаа
чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх,
ажлын байрны дэг журмыг чанд
сахих;
ҮСХорооны даргын тушаалаар батлагдсан орон тоо, төсвийн
Бодлогын тогтвортой байдлыг хүрээнд багтаан үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна. Албан
хангах: Төрийн бодлогын залгамж, хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, төрийн мэргэшсэн
чанар, тогтвортой байдлыг хангаж, албан хаагчийг төлөвшүүлэх тал дээр анхаарч, Төрийн албаны
төрийн албан хаагчдыг тогтвор тухай хуулийн дагуу “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, “Төрийн
суурьшилтай ажиллуулах, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах”
мэргэшсэн
албан
хаагчийг хөтөлбөрүүдийг батлан жил бүр төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж
төлөвшүүлэх;
байна.
Албан
тушаалтны
сахилга,
хариуцлагыг өндөржүүлж, аливаа
ажил, асуудлыг цаг алдалгүй шуурхай
зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн явц, үр
дүнд тавих хяналтыг сайжруулан,
хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгаж,
төрийн албаны стандартыг мөрдүүлж
ажиллах;
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах, хууль тогтоомжид
заасан лиценз болон бусадтай тусгай

Хариуцлагын жилийн хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан
ажиллаж байна. ҮСХороо болон аймгийн удирдлагуудаас
өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллахын зэрэгцээ
хэлтсийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэхэд
анхаарч, “Төрийн
албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг
сургалтаар оруулж албан хаагчдаар мөрдүүлэн ажиллаж
байна.
2018 онд байгууллагын хэрэгцээнд зориулан гаргах зардлын
төлөвлөгөөг
ОНӨГазарт
хүргүүлсэн.
Зарцуулалтыг
зориулалтын дагуу тогтоосон хязгаарт багтаан ажиллаж байна.
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зөвшөөрөл, газар олгох ажлыг нийтэд
ил тод нээлттэй болгон зохион
байгуулж ажиллах;
Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр
ашиггүй зардлыг багасган батлагдсан
төсөвт багтаан зарцуулж, төсвийг
хэтрүүлэхгүй байх;
Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж,
дүрэм, журмыг хэрэгжүүлж, төрийн
байгууллагын ил тод, нээлттэй
байдлыг хангах, сайн засаглалыг
бэхжүүлэн иргэд, аж ахуйн нэгжид
төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хүнд
суртал, чирэгдэл, ёс зүйн доголдол
гаргахгүй байх;

Хууль, тогтоомж зөрчсөн, зөрчил
дутагдал
гаргасан,
ажлаа
цалгардуулсан албан тушаалтанд
холбогдох хуулийн дагуу тухай бүр нь
хариуцлага
тооцож,
зохих
байгууллага,
албан
тушаалтанд
мэдээллэж байх;
Удирдлага, ажилтнуудын үр дүнгийн
болон хөдөлмөрийн гэрээг хагас,
бүтэн жилээр дүгнэж, гүйцэтгэлийн үр
дүнг урамшуулал, хариуцлагатай
холбож ажиллах;

Батлагдсан орон тоо, төсвийн хүрээнд ажиллаж байна. ЗГ-ын
147-р тогтоол, аймгийн Засаг даргын 01 албан даалгавар,
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбар болон
фейсбүүкээр дамжуулан өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааг
олон нийтэд нээлттэй байлгаж байна. Олон нийтэд
мэдээлэхийг зөвшөөрсөн мэдээ, судалгааны үр дүнг иргэд,
ААНБ-д цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр тархааж байна.
Эхний 5 сарын байдлаар цахим хуудсанд 11 үндсэн цэс, 34
дэд цэсэнд 37мэдээлэл, 70 pdf ,jpeg, 74зурган файл оруулсан
ба фейсбүүкээр 87 мэдээлэл, 250 зурган файл оруулж
статистикийн болон хэлтсийн үйл ажиллагааг нийтэд
сурталчилсан байна.
Одоогоор хуулийн дагуу зөрчил илрээгүй байна.

Төрийн захиргааны 2 албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ , 1
албан хаагчтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан. 2017 оны
эцэст ажилтнуудын үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг
дүгнэсэн. Төсвийн хүндрэлтэй холбоотойгоор албан хаагчдад
урамшуулал олгоогүй байна.
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