ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ХАРИУТАЙ
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН
МЭДЭЭ
БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН
МЭДЭЭ
Алтай хот

2019.12.27

Дугаар

Дугаар

Он,сар өдөр
2019.01.03

№04
№22

2019.01.15

2019.01.14.

2018.12.27 БОАЖЯ
№03/9129

№01

2

№02

2019.01.02 ГАА-ийн ЗДТГ
№3/01

2019.01.03

1

2019.01.03

Хаанаас
хэнээс

2019.01.03

Он,сар,
өдөр,
дугаар

Хариу өгөх
хугацаа

№

Он,сар, өдөр

Бүртгэлд Явуулса
хүлээж
н
авсан
бичгийн

Ирсэн бичгийн

Шийдвэрлэсэн байдал

Хаана хэнд

ЗДТГ-ын
Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ,
дотоод
аудитын
хэлтэст

Амаар
Албан болон
тоотоор утсаар
/хэнд
тийм

БОАЖЯ-ы
тийм
Ногоон
хөгжлийн
бодлого
төлөвлөлтийн
хэлтэст

Хэрхэн шийдвэрлэсэн

Тайлбар

Хэнээр

Байгууллагын стратеги
төлөвлөгөө, боловсруулах журам”,
“Байгууллагын гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөө боловсруулах,
гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур
үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан
Ахлах
гаргах журам”, “Төрийн жинхэнэ
мэргэжилтэн
албан хаагчийн гүйцэтгэлийн
Г.Олонбаатар
төлөвлөгөө, мэргэшлийн түвшинг
үнэлэх журам”-ын төслүүдэд тус
газраас тусгах санал байхгүй
болно.
Тус газраас Ногоон хөгжлийн
бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний
биелэлт хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
М.Наранцацрал

тийм

тийм

“Орон нутгийн төсвийн орлогын
бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх дэд
хөтөлбөр”-ийн 2018 оны жилийн
эцсийн биелэлт хүргүүлэв. Мөн
govi_altai_@mta.gov.mn хаягаар
хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Б.Содмаа

Байгаль
орчны
статистик
мэдээллийн
санд

цахим- 1. 2018 оны БОХ1-БОХ10
аар
маягтуудын тайлан, мэдээг
www.eic.mn-д шивж оруулав.
2.2019 оны БОХ1-БОХ10
маягтуудын тайлан, мэдээг
www.eic.mn-д 2019.12.20-ны
байдлаар шивж оруулав

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

БОАЖЯ-д

цахим- "Ховор амьтан агнах, барих
аар
зөвшөөрөл олгох журам"-ын 4.1-т
заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор
авсан арга хэмжээний тайланг
цахимаар
/imed@mne.gov.mn/хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

15.00 цагт

17.00 цагт

№11

Татварын
хэлтэст

тийм

№32

БОАЖЯ-д

№24

2019.01.09
2019.03.20 2019.12.20

2019.10.10

№03
№11
№12
№14

2019.01.07

2019.01.09
2019.03.20
2019.12.20

2019.01.15
2019.01.15
2019.01.15

2019.01.21
2019.01.15

2019.01.03 ЗДТГ-ын
№9/06
Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ,
дотоод
аудитын
хэлтэс

№16

7

2019.01.11 БОАЖЯ
№01/263

2019.01.15

6

2019.01.08 БОАЖЯ
№03/164

2019.10.10

5

2019.01.08 БОАЖЯ
№01/176

2019.01.21

4

2019.01.07 Татварын
№01/08
хэлтэс

2019.01.11

3

ЗДТГ-ын
Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ,
дотоод
аудитын
хэлтэст

тийм

“Агаар, орчны бохирдлыг
бууруулах үндэсний хөтөлбөр”ийн хэрэгжилтийн тайланг
нэгтгэж хүргүүлэв.
Тус газрын сумд хариуцсан
байгаль хамгаалагчдын 2018 оны
үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн
үзүүлэлтийг хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Э.Цэцэгмаа

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

хугацаа
хоцорч
ирсэн

№25
№26
№35
№187 №360
№33

2019.01.16
2019.01.21
2019.06.18 2019.11.08

2019.01.17

№17
№19
№20

2019.01.15

2019.01.16
2019.01.20

2019.01.15
2019.01.17
2019.01.18

№22

2019.01.21

2018.12.24 БОАЖЯ
№01/9073

№25

12

2019.01.14 БОАЖЯ-ы
№09/322 Газар зохион
байгуулалт,
усны нэгдсэн
бодлого
зохицуулалты
н газар

2019.01.21

11

2019.01.15 Төрийн
№08
албаны
зөвлөлийн
ГАА дахь
салбар
зөвлөл

2019.01.22

10

2019.01.11 ЗДТГ-ын
№5/81
Хууль, эрх
зүйн хэлтэс

хагас, бүтэн жилээр

9

2019.01.10 ЗДТГ-ын
№4/73
Төрийн
захиргааны
удирдлагын
газар

2019.01.25

8

ЗДТГ-ын
Төрийн
захиргааны
удирдлагын
газарт

тийм

ЗДТГ-ын
Хууль, эрх
зүйн
хэлтэсийн
Архивын
тасагт
Төрийн
албаны
зөвлөлийн
ГАА дахь
салбар
зөвлөлд

тийм

тийм

Тус газраас байгаль орчныг
хамгаалах нөхөн сэргээх,
хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь
нэмэр оруулсан ажилтныг байгаль
орчны салбарын “Хөдөлмөрийн
аварга”-д тодорхойлон
материалыг хүргүүлэв.
Тус газрын архивын баримтын
бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ
хадгалалтын мэдээг хүргүүлэв.

Тус газрын зэрэг дэв шинээр
олгох, ахиулах төрийн захиргааны
албан хаагчдын судалгааг
хүргүүлэв.

БОАЖЯ-ы
тийм
Газар зохион
байгуулалт,
усны нэгдсэн
бодлого
зохицуулалты
н газарт

1. Хагас жилийн байдлаар устай
мэдээ тайланг гарган хүргүүлэв.
2.Мэдээ тайланг жилийн эцсийн
байдлаар гарган 2019.11.08-ны
№360 албан бичгээр хүргүүлэв.

БОАЖЯ-д

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
үндэсний хөтөлбөр”-ийн
хоёрдугаар шатны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний 2018
оны хэрэгжилтийн тайланг
хүргүүлэв.

тийм

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Архив, бичиг
хэргийн эрхлэгч
Б.Ганширнэн

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Мэргэжилтэн
Б.Содмаа

Мэргэжилтэн
Э.Цэцэгмаа

№42

№39

тийм

Хөрөнгө
тийм
оруулалт,
хөгжлийн
бодлого,
төлөвлөлтийн
хэлтэст
Цагдаагийн
газарт

тийм

Архивын
тасагт

тийм

БОАЖЯ-ы
Төрийн
захиргааны
удирдлагын
газарт

тийм

№48
№53
№62

2019.01.24
2019.02.11
2019.02.25

2019.02.21

2019.01.24

№26
№27

2019.01.21
2019.01.23

2019.01.25
2019.02.25
2019.02.25

17 2019.02.20 БОАЖЯ-ы
№05/1058 Төрийн
захиргааны
удирдлагын
газар

№28

2019.02.18 Архивын
№25
тасаг

№41

16

2019.01.24

2019.01.16 ГАА-ийн
№А/02
Цагдаагийн
газар

2019.02.11

15

2019.02.2
0
№37

2019.01.18 ГАА-ийн ЗДТГ
№3/172

БОАЖЯ-д

2019.02.21

14

2019.01.17 БОАЖЯ
№01/432

2019.01.24

13

“Ус” үндэсний хөтөлбөр, Монгол
улсын Усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөөний
2018 оны хэрэгжилтийн тайланг
жилийн эцсийн байдлаар
хүргүүлэв.
Тус газрын эрхлэх асуудлын
хүрээнд Хөрөнгө оруулалт,
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн
хэлтсийн 2019 оны гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөнд тусгах саналыг
хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Б.Содмаа

Мэргэжилтэн
М.Наранцацрал

Тус газар нь Монголын уламжлалт
“Сар шинэ”-ийн баяраар
байгууллагын аюулгүй байдлыг
хангаж, хариуцлагатай эргүүл,
жижүүрийг томилон ажиллуулж,
Ахлах
харуулын ажлын хариуцлага,
мэргэжилтэн
сонор сэрэмжийг дээшлүүлэн
Г.Олонбаатар
ажилласан тухай
мөн байгууллагын гадна дотор
орчинг хянах хяналтын камергүй
талаарх хариу албан бичгийг
хүргүүлэв.
Тус газрын архив, бичиг хэрэг
Архив, бичиг
хариуцсан ажилтны мэргэжил,
хэргийн эрхлэгч
боловсролын судалгааг
Б.Ганширнэн
хүргүүлэв.
Тус аймгийн хэмжээнд үйл
ажиллагаа явуулдаг Байгалийн
Мэргэжилтэн
нөөцийн хамтын менежментийн
Б.Содмаа
нөхөрлөлүүдийн бүртгэл
судалгааг гарган хүргүүлэв.

№65
№63
№66
№76
№70
№71

2019.02.27
2019.02.26
2019.02.28
2019.03.15
2019.03.07
2019.03.07

№42
№43
№46

2019.02.22
2019.02.22

2019.02.27
2019.02.26
2019.02.28

2019.02.26
2019.03.04

№47
№54
№56

23 2019.03.05 ЗДТГ
№1/424

2019.03.05

22 2019.03.05 ЗДТГ-ын
№4/423
ТЗУХ

2019.03.07

21 2019.02.27 Цэнгэг усны
№01/34
нөөц байгаль
хамгаалах
төв УТҮГ

201903,17

20 2019.02.25 Хууль, эрх
№5/374
зүйн хэлтэс

2019.03.07

19 2019.02.22 Мэргэжлийн
№30
сургалт
үйлдвэрлэлийн төв

2019.03.08

18 2019.02.21 ГАА-ийн ИТХ
№01/31

Гэмт хэргээс
урьдчилан
сэргийлэх
ажлыг
зохицуулах
зөвлөлд
Мэргэжлийн
сургалт
үйлдвэрлэлийн төвд

тийм

Хууль, эрх
зүйн хэлтэст

тийм

тийм

Цэнгэг усны тийм
нөөц байгаль
хамгаалах
төв УТҮГ-т

ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

тийм

ЗДТГ-т

тийм

Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 2019 оны
жилийн
ажлын
төлөвлөгөөнд
тусгах санал, төсвийн хамт
хүргүүлэв.

Танай төвөөс зохион байгуулах
гэж буй барилгын цахилгаанчин
мэргэжлийн чадамж эзэмшүүлэх
сургалтад тус газраас хамрагдах
албан хаагч байхгүй болно
Аймгийн Үндэсний аюулгүй
байдлын орон тооны бус зөвлөлд
тус газраас холбогдох мэдээллийг
нэгтгэн хүргүүлэв

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

нярав
Б.Энхмөнх

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Ногоон паспорт эзэмшигч шилдэг
багш сурагчдын уулзалтад тус
Мэргэжилтэн
газраас усны нөөц, ашиглалт,
Б.Содмаа
хамгаалалт, судалгаа шинжилгээ,
ТББ хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Содмаа /утас 99970005/
оролцох болсныг уламжлав.
Аймгийн Засаг даргатай 2019 онд
байгуулах ажлын гүйцэтгэлийн
Мэргэжилтэн
төлөвлөгөөг боловсруулан
М.Наранцацрал
хүргүүлэв.
Тус газраас “Бүтээн байгуулалтАжлын байрыг нэмэгдүүлэх жил”ийн ажлыг зохион байгуулах
нарийвчилсан төлөвлөгөөнд
тусгах саналаа хүргүүлэв

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

тийм

Гамшгийн аюулын тухай зарлан
мэдээллийн дохиогоор ажиллах
сургалт, дадлагад тус газрын
Байгалийн болон химийн аюулыг
үнэлж,
мэдээлэх
алба
нь
гамшгаас
хамгаалах
төлөвлөгөөндөө тодотгол хийж,
байгууллагын бие бүрэлдэхүүний
утасны жагсаалтыг шинэчлэн
бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж
оролцсон тухай илтгэх хуудсыг
хүргүүлэв.

№83
№176 №405
17.35 цагт

2019.03.25
2019.12.10
2019.06.14

2019.03.27

№60
№65
№67

2019.06.15 2019.12.10

2019.03.19
2019.03.22

26 2019.03.19 ГАА дахь
№18
Төрийн
албаны
салбар
зөвлөл

2019.03.27

25 2019.03.12 ЗДТГ
№2/475

2019.03.13

Онцгой
байдлын
газар

2019.04.01

24 2019.03.13 Онцгой
№21/74
байдлын
газар

ЗДТГ-ын
Хууль, эрх
зүйн хэлтэст

ГАА дахь
ТАСЗ-ийн
нарийн
бичгийн
дарга, хүний
нөөцийн
мэргэжилтэн
Б.Ичинхорлоод

тийм

Мэргэжилтэн
Б.Пүрэвдорж

1. Архиггүй-Алтайчууд
хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас
жилийн байдлаар гарган
хүргүүлэв.
2.Архиггүй-Алтайчууд
хөтөлбөрийн биелэлтийг жилийн
эцсийн байдлаар гарган
2019.12.10-ны №405 албан
бичгээр хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
М.Наранцацрал

Хариуг 2019.03.27-ны 17.35 цагт
ichinhorloo@govi-altai.gov.mn
цахим хаягаар хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

цахим
аар

15.40 цагт

цахимаар
Хариуг 2019.03.29-ний 15.40 цагт
ichinhorloo@govi-altai.gov.mn
цахим хаягаар хүргүүлэв.

тийм

№81

ГАА дахь
ТАСЗ-ийн
нарийн
бичгийн
дарга, хүний
нөөцийн
мэргэжилтэн
Б.Ичинхорлоод
ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

тийм

Тус газрын сахилгын шийтгэл
ногдуулсан албан хаагчийн
судалгааг хүргүүлэв.

ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

тийм

Тус аймагт 2019 онд гадаадын
төсөл хөтөлбөрийн
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй
төслийн мэдээллийг хүргүүлэв.

№87
№89
17.00 цагт

Тус газарт 2019 оны I улирлын
байдлаар ирсэн өргөдөл, санал
хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн
мэдээ, тайланг хүргүүлэв.

ЗДТГ-т

БОАЖЯ-ы
Цэвэр
технологи,
хөрөнгө
оруулалт,
үйлдвэрийн
хэлтэст
Цэргийн
штабт

№121

2019.03.29
2019.03.25
2019.03.27 2019.03.27
2019.03.29
2019.04.22

№68
№71
№72
№73

2019.03.22
2019.03.25
2019.03.25 2019.03.25
2019.03.28

№75
№80

32 2019.04.03 Цэргийн штаб
№9/28

2019.04.03

31 2019.03.22 БОАЖЯ-ы
№04а/173 Цэвэр
9
технологи,
хөрөнгө
оруулалт,
үйлдвэрийн
хэлтэс

2019.03.28 2019.03.27

30 2019:03.25 ЗДТГ
№3/548

2019.03.30

29 2019.03.25 ЗДТГ
№3/546

2019.04.22

28 3019.03.22 ЗДТГ-ын
№4/531
ТЗУХ

2019.03.25

2019.03.29

27 2019.03.21 ЗДТГ-ын
№4/530
ТЗУХ

цахим- Хариуг 2019.03.29-ний 17.00 цагт
аар
/imed@mne.gov.mn/,
/enkhbold.erdenebat@asiafoundatio
n.org/ цахим хаягаар тус тус
хүргүүлэв.

тийм

Тус газрын албан хаагчдын
цэргийн үүрэгтний нэрийн
жагсаалтыг хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Архив, бичиг
хэргийн эрхлэгч
Б.Ганширнэн

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар
Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Мэргэжилтэн
Э.Цэцэгмаа

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

10.00 цагт
№110

Мэргэжлийн
хяналтын
газарт

цахим
аар

тийм

Хариуг 2019.04.10-ны 10.00 цагт
bold.mazo@gmail.com
цахим хаягаар хүргүүлэв.

Тус газраас аймгийн хэмжээнд
гүний ус олборлон хэрэглэж буй
аж ахуйн нэгж, байгууллагын
судалгааг хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Э.Цэцэгмаа

Мэргэжилтэн
Б.Содмаа

Төрийн
тийм
албаны ГААдахь салбар
зөвлөлд

Тус газрын төрийн захиргааны
албан хаагчдын хүний нөөцийн
судалгааг гарган хүргүүлэв.

БОАЖЯ-д

Байгалийн нөөц ашигласны
төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт,
зарцуулалтын тайланг 2016-2018
оны байдлаар гарган хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн
болон зөвшөөрөлгүй ил задгай
цэгүүдийн судалгааг гарган
хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Б.Золжаргал

тийм

№164

№106

ЗДТГ-ын
ХОХБТХ-т

№202

БОАЖЯ-д

16.20 цагт

2019.04.10
2019.04.16
2019.04.12
2019.05.30
2019.06.25
2019.10.25

№83
№88
№35

2019.04.08
2019.04.10

2019.04.10
2019.04.20
2019.04.12

2019.04.10
2019.04.17

№96
№101
№103

38 2019.04.10 БОАЖСайды
№03
н албан
даалгавар

2019.04.17

37 2019.04.11 БОАЖЯ
№03/2274

2019.04.18

36 2019.04.11 БОАЖЯ
№01/2281

2019.06.01

35 2019.04.10 Төрийн
№23
албаны ГААдахь салбар
зөвлөл

2019.06.30

34 2019.04.08 Мэргэжлийн
№03/167 хяналтын
газар

2019.10.25

33 2019.04.02 БОАЖЯ
№02/2014

БОАЖЯ-д

тийм

цахима БОАЖСайдын албан даалгаврын
ар
хэрэгжилтийг цахимаар
/imed@mne.gov.mn/ хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Мэргэжилтэн
Б.Золжаргал

17.35 цагт
№146
11.00 цагт
№152

2019.05.23

№124

2019.05.13

цахим- 1. Хариуг ichinhorloo@goviаар
altai.gov.mn хаягаар хүргүүлэв.

БОАЖЯ-ы
Төрийн
захиргааны
удирдлагын
газарын
мэргэжилтэн
М.Соёлмаад

43 2019.05.10 ГАА-ийн
№1/790
Засаг дарга

2019.05.16

ЗДТГ-ын
хүний
нөөцийн
ажилтан
Ичинхорлоод
БОАЖЯ-ы
тийм
Хүрээлэн буй
орчин,
байгалийн
нөөцыийн
удирдлагын
газарт

№143

2019.05.01
2019.05.15
2019.05.03
2019.05.14

№105
№112

2019.04.24

2019.05.01
2019.05.15

2019.05.06
2019.05.07

№117
№123

42 2019.05.10 Төрийн
№350
аудитын
газар

2019.05.10

41 2019.05.02 БОАЖЯ
№02/2873

2019.05.10

40 2019.05.01 БОАЖЯ-ы
№06/2812 Хүрээлэн буй
орчин,
байгалийн
нөөцыийн
удирдлагын
газар

2019.05.15

39 2019.04.23 ЗДТГ-ын
№4/726
ТЗУХ

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Энэ онд тус аймгийн Шарга, Цогт,
Алтай сумдаас үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар 5 тонн Орос
махирас /Licium rhutenicum/
бэлтгүүлэх саналыг хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Б.Пүрэвдорж

Хариуг 2019.05.03-ны 11.00 цагт
msoyolmaa@yahoo.com
цахим хаягаар хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Тус газраас тусгай хамгаалалт,
ойн болон усан сан бүхий газрын
судалгаа, хамгаалалтын бүсийг
зөрчин зөвшөөрөлгүй газар
эзэмшүүлсэн талаарх мэдээллийг
хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Б.Энх-Алдар

цахим
аар

Төрийн
аудитын
газарт

тийм

ЗДТГ-ын
ХОХБТХ-т

тийм

цахима 1. Эхний хариуг 2019.05.16-ны
ар
12.45 цагт bold.mazo@gmail.com
цахим хаягаар хүргүүлэв.
2.Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын чиглэлээр 2020 он
Ахлах
болон 2021-2022 онд улсын төсөв, мэргэжилтэн
гадаадын зээл, тусламжийн
Г.Олонбаатар
хөрөнгөөр хийх нэн шаардлагатай
ажлын төсвийн төсөлд тусгах
саналаа хүргүүлэв.

№169

2019.06.03

№126

2019.05.14

2019.06.03

44 2019.05.10 Гэр бүл,
№130
хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн
газар

тийм

ЗДТГ-ын
ХОХБТХ-т

тийм

ЗДТГ-т

тийм

Тус газраас “Гэр бүлийн өдөр”ийн хүрээнд хийсэн ажлын
тайланг хүргүүлэв

№152

цахим
аар

Завхан
аймгийн
Байгаль
орчин, аялал
жуулчлалын
газарт

цахим
аар

Мэргэжилтэн
Г.Буянжаргал

1. Эхний хариуг 2019.05.20-ны
16.45 цагт bold.mazo@gmail.com
цахим хаягаар хүргүүлэв.
2.Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын чиглэлээр 2020 он
Ахлах
болон 2021-2022 онд улсын төсөв, мэргэжилтэн
гадаадын зээл, тусламжийн
Г.Олонбаатар
хөрөнгөөр хийх нэн шаардлагатай
ажлын төсвийн төсөлд тусгах
саналаа хүргүүлэв.
Тус газарт нийтээр хэрэглэж буй
программ хангамж, мэдээллийн
технологийн шинэчлэлтэй
холбоотой төсөл, арга хэмжээ
байхгүй болно.

№160
11.00 цагт

2019.05.23
2019.05.29
2019.05.31

№128
№136
№137

2019.05.15
2019.05.27
2019.05.28

47 2019.05.27 Завхан
№2/587
аймгийн
Засаг дарга

2019.06.02

46 2019.05.27 ЗДТГ
№3/896

2019.05.29

2019.05.20

45 2019.05.08 БОАЖЯ
№01/3014

Гэр бүл,
хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн
газарт

Судалгааг 2019 оны 05 дугаар
сарын 31-ний өдрийн 11.00 цагт
buyankhishig200@gmail.com
хаягаар цахимаар хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Б.Энх-Алдар

Мэргэжилтэн
Г.Буянжаргал

тийм

Архив, бичиг
хэргийн эрхлэгч
Б.Ганширнэн

14.30 цагт
№208

2019.06.28

№150

тийм

Төрийн
тийм
албаны ГААдахь салбар
зөвлөлд

Архивын
тасагт

2019.06.11

цахим- Тус аймгийн нэрийн хоолны
аар
судалгааг гарган
t.puujee48@gmail.com хаягаар
хүргүүлэв.

№172
№174

№146

2019.06.07
2019.06.10
2019.06.11

БОАЖЯ-д

52 2019.06.30 ЗДТГ
№3/980

2019.06.30

Тус газрын жолооч, тээврийн
хэрэгсэлийн судалгааг хүргүүлэв.

№162

2019.05.30

№143

2019.05.30

2019.05.31
2019.06.07

2019.06.06
2019.06.10

№148
№149

51 2019.06.11 Төрийн
№33
албаны ГААдахь салбар
зөвлөл

2019.06.11

50 2019.06.04 БОАЖЯ
№03/3820

Цагдаагийн
газарт

БОАЖЯ-д

2019.06.10

49 2019.06.20 БОАЖЯ
№02/3336

2019.06.11

48 2019.05.29 Цагдаагийн
№30/1784 газар

Тус аймгийн уул уурхайтай
холбоотой мэдээллийг хүргүүлэв

Тус газрын албан хаагчдын
судалгаа болон бусад материалыг
хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Г.Буянжаргал

Мэргэжилтэн
Д.Мөнгөнчимэг

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

тийм
Тус газарт төрийн байгууллагын
ажлын зохион байгуулалт, архив,
албан хэрэг хөтлөлтийн улсын
үзлэгийн хүрээнд газрын даргын
2019 оны А/19 дүгээр тушаалаар
томилогдсон ажлын хэсэг
урьдчилсан үзлэгийг зохион
байгууллаа.
Үзлэгийн дүн, илтгэх хуудасыг
хүргүүлэв.

Архив, бичиг
хэргийн эрхлэгч
Б.Ганширнэн

№187
№179
16.00 цагт

2019.06.18
2019.06.14
2019.08.01

№152
№155
№162

2019.06.13
2019.06.11
2019.06.19

2019.06.20
2019.06.15

БОАЖЯ-ы
тийм
Газар зохион
байгуулалт,
усны нэгдсэн
бодлого
зохицуулалты
н газарт

Усны ашиглуулах дүгнэлт, худаг
гаргуулах зөвшөөрөл зэрэг устай
холбоотой мэдээ тайланг гарган
хүргүүлэв.

БОАЖЯ-ы
Байгаль
орчны
үнэлгээ,
аудитын
хэлтэст

Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээний тухай
хуулийн хүрээнд 2019 оны хагас
жилийн байдлаар тус газраас
гаргасан байгаль орчны
нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ
дүгнэлтүүд болон батлагдсан
тухай жилийн байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөөний
талаарх судалгаа, тайланг тус тус
хүргүүлэв.

№207

2019.06.28

тийм

Шүүхийн
Тамгын
газарт

Архивын
тасагт

№163

56 2019.06.20 ЗДТГ-ын
№5/1024 Хууль,
эрхзүйн
хэлтэст

2019.06.20

55 2019.06.19 Шүүхийн
№275
Тамгын газар

2019.08.01

54 2019.06.10 БОАЖЯ-ы
№06/3994 Хүрээлэн буй
орчин,
байгалийн
нөөцыийн
удирдлагын
газар

2019.06.30

53 2019.06.10 БОАЖЯ-ы
№09/3969 Газар зохион
байгуулалт,
усны нэгдсэн
бодлого
зохицуулалты
н газар

цахима Тус газрын албан хаагчдын зураг
ар
болон ойн номд оруулах
мэндчилгээг цахимаар хүргүүлэв.

тийм

Тус газрын архивт хадгалагдаж
буй баримтын мэдээ, 2018 оны
байдлаарх байнга хадгалах
баримтын данс, түр хадгалах
хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл,
устгах хэргийн акт, 2019 оны
хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт,
баримт бичиг нягтлан шалгах
комиссын хурлын тэмдэглэлийг
хавсралтаар хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Б.Содмаа

Мэргэжилтэн
Д.Мөнгөнчимэг

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Архив, бичиг
хэргийн эрхлэгч
Б.Ганширнэн

Цагдаагийн
газарт

тийм

ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

тийм

Санхүүгийн
хяналт,
аудитын
албанд

тийм

Тус газрын Шилэн дансны нэгдсэн
цахим хуудасны 2016-2019 оны 06
Мэргэжилтэн
дугаар сар хүртэлх мэдээлэлд
М.Наранцацрал
хяналт хийсэн ажлын илтгэх
хуудсыг хүргүүлэв.

ЗДТГ-т

тийм

Алтай хотын Солонго хороололд
ашиглалтад орсон 120 айлын
орон сууцад түрээсийн журмаар
өмчлөх албан хаагчдын судалгааг
хүргүүлэв.

№198
№201
№213
№212

2019.06.24
2016.06.25
2019.07.01
2019.07.01

№165, №166
№167
№170
№171

2019.06.21
2019.06.21
2019.06.25
2019.06.28

60 2019.06.27 Засаг даргын
№2/1078 орлогч
Ж.Ганбат

2019.07.01

59 2019.06.25 Заса дарга
№1/1047 В.Рэнцэндор
ж

2019.07.01

58 2019.06.20 ЗДТГ
№3/1026

2019.06.25

2019.06.24

57 2019.06.21 Цагдаагийн
№30/2095, газар
№30/2096

Мөрдөн байцаах тасагт
шалгагдаж байгаа хэрэг
бүртгэлийн 191600206, 191600207
дугаартай хэрэгт тус
байгууллагаас амьтны асуудал
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Ахлах
Г.Олонбаатар нь шинжээчээр
мэргэжилтэн
томилогдсон тул хохирогч,
Г.Олонбаатар
иргэний нэхэмжлэгчээр
томилогдох боломжгүй болохыг
мэдэгдье. Энэ асуудлаар аймгийн
Мэргэжлийн хяналтын газрын
байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагчид хандах талаар
мэдэгдлээ.
Тус газраас гадаад харилцаа
хамтын ажиллагааны тухай
Мэргэжилтэн
мэдээллийг 2019 оны хагас
М.Наранцацрал
жилийн байдлаар гарган
хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

цахим- Хариуг mne@mn.com хаягаар
аар
хүргүүлэв.

17.00 цагт
17.10 цагт
16.00 цагт
№259
№237
17.00 цагт

2019.12.01
2019.06.28
2019.07.09
2019.08.29
2019.07.25
2019.08.15

№174
№175
№192
№197

2019.07.01
2019.07.01

2019.12.01
2019.06.28
2019.07.09

2019.07.08
2019.07.17
2019.07.17

№199
№206

66 2019.07.21 Орон нутгийн
№341
өмчийн газар

2019.07.24

65 2019.07.17 ЗДТГ-ын
№6/1220 Санхүү,
төрийн
сангийн
хэлтэс

2019.09.01

64 2019.07.08 Есөнбулаг
№1/286
сумын ЗДТГ

2019.07.25

63 2019.07.08 ЗДТГ-ын
№7/1199 Нийгмийн
бодлогын
хэлтэс

БОАЖЯ-д

2019.08.15

61 2019.06.26 БОАЖЯ-ы
№06/4475 Хүрээлэн буй
орчин,
байгалийн
нөөцыийн
удирдлагын
газар
62 2019.06.28 Төрийн
№36
албаны ГААдахь салбар
зөвлөл

Мэргэжилтэн
Б.Пүрэвдорж

Төрийн
албаны ГААдахь салбар
зөвлөлд

цахима Тус газраас албан бичгийн хариуг
ар
iteshmaa.govi-altai.gov.mn хаягаар
болон өмнө нь явуулж байсан
2019.03.27-ны №87 албан бичгийн
хуулбарыг тус тус хүргүүлэв.

Нийгмийн
бодлогын
хэлтэст

цахима Тус газраас худгуудын судалгааг
ар
гарган nanjid@govi-altai eoffice
програмаар хүргүүлэв.

Есөнбулаг
сумын ЗДТГ

тийм

ЗДТГ-ын
Санхүү,
төрийн
сангийн
хэлтэст

тийм

Орон нутгийн
өмчийн
газарт

Тус газраас өвөлжилтийн бэлтгэл
ажлын хүрээнд хийсэн ажлын
тайланг хүргүүлэв.

Тус газраас байгалийн нөөц
ашигласны төлбөрийн орлогын
2020 оны төсвийн төсөлд тусгах
саналыг хүргүүлэв.
цахим- Хувьчлах, түрээслэх эд хөрөнгийн
аар
судалгааг хүргүүлэв.
/zolzaya.b@govi-altai
eoffic program/

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Мэргэжилтэн
Б.Содмаа

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

Ахлах
мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

нярав
Б.Энхмөнх

№244

БОАЖЯ-ы
тийм
Ойн бодлого
зохицуулалты
н газарт

тийм

№250

БОАЖЯ-д

тийм

№263

№265

БОАЖЯ-д

№264

2019.08.01
2019.08.21
2019.08.29
2019.08.29
2019.08.29

№212
№219
№222

2019.08.01

2019.08.05
2019.08.26

2019.08.21
2019.08.26
2019.08.28

№225
№226

71 2019.08.27 Цагдаагийн
№30/2737 газар

2019.08.28

70 2019.08.27 Цагдаагийн
№30/2738 газар

2019.08.30

69 2019.08.23 БОАЖЯ
№05/5857

2019.08.29

68 2019.08.19 БОАЖЯ
№06а/577
7

2019.08.29

67 2019.07.31 БОАЖЯ-ы
№05/5315 Ойн бодлого
зохицуулалты
н газар

Цагдаагийн
газарт

Цагдаагийн
газарт

тийм

тийм

2018 оныг “Хандлагаа өөрчилье”
жил болгон зарласантай
холбогдуулан тус аймагт “Ногоон
паспорт-Ногоон төгөл”-ийн
хүрээнд 3.5 га талбайд бичил
цэцэрлэг, ойн зурвас
байгуулахаар шийдвэрлэсний
дагуу тус аймгийн Есөнбулаг сумд
байгуулахаар төлөвлөж холбогдох
шаардлагатай мэдээлэлийг
хүргүүлэв.
Тус аймгийн хэмжээний нөхөн
сэргэлтийн талаарх мэдээллийг
хүргүүлэв.

Хоггүй цэвэрхэн Монгол аяны
хүрээнд аймгийн хэмжээнд хийх
ажлын удирдамж, төлөвлөгөөг
гарган хүргүүлэв.
Тус газраас хохирогч, иргэний
нэхэмжлэгчийг томилон
хүргүүлэв.

Тус газраас хохирогч, иргэний
нэхэмжлэгчийг томилон
хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Б.Пүрэвдорж

Мэргэжилтэн
Д.Мөнгөнчимэг

Мэргэжилтэн
Б.Золжаргал

Мэргэжилтэн
Б.Золжаргал

Мэргэжилтэн
Д.Мөнгөнчимэг

№288

Хууль, эрх
зүйн хэлтэст

тийм

тийм

15.00 цагт

№291

16.00 цагт

№272

ЗДТГ-т

14.30 цагт

2019.09.20
2019.09.04
2019.09.10
2019.09.23
2019.11.25
2019.10.01

№227
№233
№237

2019.08.28
2019.09.04

2019.09.20
2019.12.20
2019.09.06
2019.09.10

2019.09.10
2019.09.19

№244
№246
№250

77 2019.09.26 Баянхонгор
№270
аймгийн
БОАЖГ

2019.09.23

76 2019.09.18 Аймгийн
№1/1407 Засаг дарга
В.Рэнцэндор
ж

2019.09.26

75 2019.09.19 Аймгийн
№3/1410 ЗДТГ

2019.09.23

74 2019.09.09 Цагдаагийн
№30/2846 газар

2019.11.25

73 2019.09.02 ЗДТГ
№3/1365

2019.10.01

72 2019.08.06 Хууль, эрх
№5/1303 зүйн хэлтэс

Цагдаагийн
газарт

Аймгийн
ЗДТГ-т

1.Аймгийн Засаг даргын
2019.07.08-ны №02 албан
даалгаврын хэрэгжилтийг
хүргүүлэв.
Тус газраас төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тооны
судалгааг хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
М.Наранцацрал

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

цахим- Ашигт малтмал олборлох
аар
чиглэлээр байгуулагдсан
Мэргэжилтэн
нөхөрлөлүүд, олборлолт явуулж
байгаа талбайн талаарх судалгааг Д.Мөнгөнчимэг
хүргүүлэв.
тийм

Тус газраас 2020 оны үндсэн
чиглэлийн төсөлд тусгах саналаа
хүргүүлэв.

Аймгийн
ЗДТГ-т

цахим- 1.Хариуг и-оффис програмаар
аар
хүргүүлэв.
2.2019.12.10-ны №405 албан
бичгээр хүргүүлэв.

Баянхонгор
аймгийн
БОАЖГ-т

цахим- Тус газраас 2018 оны GG-6
аар
амьтны 3-р зөвлөгөөнөөс гарсан
"Эхийн голын тунхаг" ажлын
хүрээнд хийсэн ажлын тайланг
цахимаар /e.eegii0106@gmail.com/
хаягаар хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

мэргэжилтэн
Г.Олонбаатар

цахим
аар

17.29 цагт

Хариуг imed@mne.gov.mn хаягаар
хүргүүлэв.
Мэргэжилтэн
Г.Буянжаргал

Аймгийн
ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

тийм

Тагнуулын
хэлтэст

тийм

БОАЖЯ-д

тийм

№386

17.00 цагт, №312

№418

17.30

БОАЖЯ-д

17.50 цагт

2019.10.07
2019.12.20
2019.10.04,2019.10.10
2019.12.29
2019.10.08
2019.10.15

№255
№257
№262

2019.10.01
2019.10.02

2019.10.07
хагас, бүтэн
жилээр
2019.10.04 2019.10.11

2019.10.03
2019.10.07

№264
№266
№268

83 2019.10.09 ЗДТГ-ын
№4/1541 ТЗУХ

2019.10.08

82 2019.10.07 Аймгийн
№4/1536 ЗДТГ

2019.10.09

81 2019.10.03 БОАЖЯ
№03/6859

2019.11.30

80 2019.09.30 Тагнуулын
№05/44
хэлтэс

2019.10.08

79 2019.10.01 ЗДТГ-ын
№4/1482 ТЗУХ

2019.10.15

78 2019.09.23 БОАЖЯ
№02/6622

Тус газрын сахилгын шийтгэл
ногдуулсан албан хаагчийн
судалгааг хүргүүлэв.

цахим
аар

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

Тус газраас албан хаагчдын
утасны жагсаалтыг
govialtai28@gmail.com хаягаар,
мэдээллийн аюулгүй байдлын
Ахлах
судалгааг тус тус хүргүүлэв.
мэргэжилтэн
Мэдээллийн аюулгүй байдал /IT
Я.Жаргалцэцэг
инженер/ хариуцсан ажилтны
орон тоо одоогоор байхгүй талаар
мөн хүргүүллээ.
Тус аймгийн хэмжээнд аюултай
хог хаягдлын талаар сургалт
зохион байгуулсан ажлын тайланг
хүргүүлэв.

ЗДТГ-ын
Хүний
нөөцийн
ажилтан
н.Итэшмаад

цахим- Судалгааг гарган цахимаар
аар
/eoffice/ хүргүүлэв.

ЗДТГ-ын
НБХ-т

цахим- Төсөлд оруулах саналаа
аар
цахимаар /и оффис/ хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
Б.Золжаргал

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

№326
№337

тийм

ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

тийм

тийм

№333
№360

2019.10.23
2019.11.08

№299
№304

2019.10.23
2019.10.25

2019.11.10

тийм

Төрийн
албаны
зөвлөлд

Цагдаагийн
газарт

2019.10.28

87 2019.10.23 Цагдаагийн
№30/3447 газар

88 2019.10.17 БОАЖЯ Усны
№09а/723 нөөцийн
5
хэлтэст

ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

№325

2019.10.18
2019.10.25
2019.10.18

№279
№280
№281

2019.10.18

2019.10.17
2019.10.17
2019.10.17

86 2019.10.16 ЗДТГ-ын
№4/1563 ТЗУХ

2019.10.25

85 2019.10.14 ЗДТГ-ын
№4/1558 ТЗУХ

2019.10.18

84 2019.10.14 ЗДТГ-ын
№4/1560 ТЗУХ

БОАЖЯ-ын
тийм
Усны нөөцийн
хэлтэст

Байгууллагын дарга нарын
шуурхай хуралдааны үүрэг
даалгаврын биелэлт хүргүүлэв.

Тус газрын албан хаагчдын албан
тушаалын тодорхойлолт болон
холбогдох баримт бичгийг
хүргүүлэв.
Аймгийн Засаг даргын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн
газрын 2018 оны 258 дугаар
тогтоол, аймгийн Засаг даргын
2019 оны 02 дугаар албан
даалгаврын биелэлтийг
хүргүүлэв.
Тус газрын орчны бохирдол,
химийн бодис, байгалийн гамшиг
хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Золжаргалыг Эрүүгийн
цагдаагийн тасагт шалгагдаж буй
хэрэг бүртгэлийн 191600328
дугаартай хэрэгт хохирогч,
иргэний нэхэмжлэгчээр томилж
байна.
Усны ашиглуулах дүгнэлт, худаг
гаргуулах зөвшөөрөл зэрэг устай
холбоотой мэдээ тайланг жилийн
эцсийн байдлаар гарган
хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
М.Наранцацрал

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

Мэргэжилтэн
М.Наранцацрал

Мэргэжилтэн
Б.Золжаргал

Мэргэжилтэн
Б.Содмаа

17.00 цагт
№347
№362
№368
№352

Газрын
харилцаа,
барилга хот
байгуулалтын
газарт

цахим- Холбогдох мэдээллийг и-оффис
аар
программаар хүргүүлэв.
Нягтлан бодогч
А.Энх-Амгалан

БОАЖЯ-ы
тийм
Аялал
жуулчлалын
бодлого
зохицуулалты
н газарт

Тус аймгийн хэмжээнд 2020 онд
зохион байгуулагдах эвент арга
хэмжээний мэдээллийг хүргүүлэв.

ЗДТГ-ын
Санхүү,
төрийн
сангийн
хэлтэст

Тус газраас 2020 оны төсвийн
төсөлд тусгах саналыг хүргүүлэв.

тийм

БОАЖЯ-ы
тийм
Хүрээлэн буй
орчин,
байгалийн
нөөцийн
удирдлагын
газарт

Тус газраас холбогдох судалгааг
гарган хүргүүлэв.

Аймгийн
Прокурорын
газарт

Ургамлын тухай мэдээллийг
хүргүүлэв.

БОАЖЯ-д

12.00 цагт

2019.11.08
2019.11.05
2019.11.11
2019.11.14
2019.11.06
2019.11.08

№316
№317
№319

2019.11.04
2019.11.04

2019.11.08
2019.11.15
2019.11.11

2019.11.04
2019.11.04

№320
№322
№323

94 2019.10.29 БОАЖЯ-ы
№03/7550 Төрийн
нарийн
бичгийн дарга

2019.11.06

93 2019.11.05 Аймгийн
№1/607
Прокурорын
газар

2019.11.06

92 2019.11.04 БОАЖЯ-ы
№03/7703 Төрийн
нарийн
бичгийн дарга

2019.11.15

91 2019.11.04 ЗДТГ-ын
№6/1651 Санхүү,
төрийн
сангийн
хэлтэс

2019.11.06

90 2019.10.24 БАОАЖСАЙД
№01/7419

2019.11.08

89 2019.11.01 Газрын
№522
харилцаа,
барилга хот
байгуулалтын
газар

тийм

Мэргэжилтэн
Г.Буянжаргал

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

Мэргэжилтэн
Д.Мөнгөнчимэг

Мэргэжилтэн
Б.Пүрэвдорж

цахим- Тус газраас бүтээлч ажлын
аар
саналыг tunaa0915@gmail-com
хаягаар хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

17.30 цагт
10.00 цагт

2019.11.13
2019.11.29

№330
№342

2019.11.12
2019.11.21

2019.11.13
2019.11.29

Аймгийн
ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

цахим- Хариуг и-оффос програмаар
аар
хүргүүлэв.

тийм

№391
№403
16.00 цагт

2019.12.02
2019.12.10
2019.12.05

тийм

№384

2019.11.25

№343

2019.12.01

2019.11.21
2019.11.25

№348
№353
№355

100 2019.11.28 Аймгийн
№3/1779 ЗДТГ

2019.11.25

99 2019.11.22 Аймгийн
№5/1746 ЗДТГ-ын
ХЭЗХ

цахим- Хариуг и-оффос програмаар
аар
хүргүүлэв.

БОАЖЯ-д

2019.11.29

98 2019.11.20 БОАЖЯ-ы
№06а/827 Байгаль
5
орчны
үнэлгээ,
аудитын
хэлтэс

Архивын
тасагт

БОАЖЯ-д

2019.12.02

97 2019.11.07 БОАЖ-ын
№01/7861 САЙД

2019.12.10

96 2019.11.19 Аймгийн
№4/1727 ЗДТГ-ын
ТЗУХ

2019.12.05

95 2019.11.08 Аймгийн
№108
ЗДТГ

Аймгийн
Архивын
тасагт

Аймгийн
ЗДТГ-т

тийм

Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл
ажиллагаа үйл ажиллагаа явуулж
буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын
үйлчилгээний чанарыг
сайжруулах ажил зохион
байгуулсан тухай тайланг
хүргүүлэв.
Цөлжилттэй тэмцэх
үндэснийхөтөлбөрийн биелэлтийг
гарган хүргүүлэв.

Байгууллагын архивын баримтыг
цахим хэлбэрт шилжүүлсэн дүн
мэдээг хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

Мэргэжилтэн
Г.Буянжаргал

Мэргэжилтэн
Д.Мөнгөнчимэг

Архив, бичиг
хэргийн эрхлэгч
Б.Ганширнэн

цахим- Тус газрын төрийн захиргааны
аар
албан хаагчдын мэдээллийг хүний
Ахлах
нөөцийн системд оруулж дууссан
мэргэжилтэн
тухай и-оффис програмаар
Я.Жаргалцэцэг
хүргүүлэв.

№373

№404

2019.12.10

№374

Аймгийн
ЗДТГ-ын
Санхүү,
төрийн
сангийн
хэлтэст

тийм

Аудитын албан шаардлага
биелүүлж биелэлтийг гарган
хүргүүлсэн тухай мэдээллийг
хүргүүлэв.

№398
№432
№418

2019.12.20

2019.12.24

2019.12.09

№375
№377
№387

2019.12.05
2019.12.06
2019.12.06
2019.12.09

2020.01.25
2019.12.10
2020.01.05

Нягтлан бодогч
А.Энх-Амгалан

хариу өгөх хугацаа болоогүй

№388

106 2019.12.17 Аймгийн
№4/1863 ЗДТГ-ын
ТЗУХ

2019.12.17

105 2019.12.16 Аймгийн
№4/1859 ЗДТГ-ын
ТЗУХ

2019.12.18

104 2019.12.05 БОАЖЯ-ы
№03/8555 Төрийн
нарийн
бичгийн дарга

2019.12.10

103 2019.12.04 БОАЖЯ-ы
№03/8505 Төрийн
нарийн
бичгийн дарга

2019.12.25

102 2019.12.04 Аймгийн
№6/1810 ЗДТГ-ын
Санхүү,
төрийн
сангийн
хэлтэс

хариу өгөх хугацаа болоогүй

2019.12.20

101 2019.12.03 Аймгийн
№6/1809 ЗДТГ-ын
Санхүү,
төрийн
сангийн
хэлтэс

БОАЖЯ-ы
тийм
Аялал
жуулчлалын
бодлого
зохицуулалты
н газарт

Хариу мэдээллийг гарган
хүргүүлэв.

Аймгийн
ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

тийм

Тус газраас гадаад харилцаа
хамтын ажиллагааны чиглэлээр
хийсэн ажлын тайланг жилийн
эцсийн байдлаар гарган
хүргүүлэв.

Аймгийн
ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

тийм

Нягтлан бодогч
А.Энх-Амгалан

Мэргэжилтэн
Б.Содмаа
Г.Олонбаатар
Д.Мөнгөнчимэг
Б.Пүрэвдорж

Мэргэжилтэн
Г.Буянжаргал

Тус газрын сахилгын шийтгэл
ногдуулсан албан хаагчийн
судалгааг хүргүүлэв.

Мэргэжилтэн
М.Наранцацрал

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

№429

2019.12.24

№392

2019.12.23

2019.12.24

107 2019.12.23 Аймгийн
№4/1897 ЗДТГ-ын
ТЗУХ

Аймгийн
ЗДТГ-ын
ТЗУХ-т

тийм

Тус газарт шинээр томилогдсон,
шилжин болон сэлгэн
томилогдсон, хөдөлмөрийн
гэрээгээр ажиллаж байгаа албан
хаагчдын судалгааг гарган
хүргүүлэв.

Ахлах
мэргэжилтэн
Я.Жаргалцэцэг

54
Иймд зөвшөөрөлгүйгээр

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ

Б.ГАНШИРНЭН

