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ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ 

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 

 

2018.01.08                    Сүхбаатар сум 

 

 Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн хугацаатай үүрэг даалгаврын биелэлт: 

 

Тайлант хугацаанд Төрийн албаны зөвлөлөөс судалгаа, тайлбар ирүүлэх тухай 

хугацаатай 16, салбар зөвлөлийн чиг үүрэгтэй холбоотой тогтоол, заавар, зөвлөмж 4 

ирснийг бүртгэн холбогдох арга хэмжээг авч хугацаанд нь тайлагнах ажлыг зохион 

байгууллаа.  

Төрийн албаны зөвлөлөөс 2017 онд ирсэн  

албан бичгийн шийдвэрлэлт: 

№ Огноо Дугаар Хаанаас 

ирсэн 

Бичгийн утга 

 

Хэрэгжилт 

 Хугацаатай тайлан мэдээний тухай 

1 2017.02.01 142 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Баримт бичиг 

ирүүлэх тухай 

Баянгол сумын ЗДТГ-ын 

Нийгмийн ажилтны албан 

тушаалд нэр дэвшсэн 

Гөлөгөөжавын Цэрэнжамбын 

мэргэшлийн шалгалтын баримт 

бичгийг 2017 оны 21 дүгээр 

албан бичгээр хүргүүлсэн. 

2 2017.02.21 219 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Баримт бичиг 

ирүүлэх тухай 

Зүүнбүрэн сумын Хөдөлмөр 

халамж үйлчилгээний газрын 

Хөдөлмөр, нийгмийн 

халамжийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд 

шалгалт өгч тэнцсэн 

Отгонбаатарын Бадамхандын 

мэргэшлийн шалгалтын баримт 

бичгийг 2017 оны 23 дугаар 

албан бичгээр хүргүүлсэн.  

3 2017.06.15 781 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Сургалтад нэр 

дэвшүүлэх 

тухай 

2017 оны 06 дугаар сарын 28-

ны өдрийн 56 дугаар албан 

тоотоор хариуг хүргүүлсэн.  

4 2017.06.15 777 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Тайлан мэдээ 

ирүүлэх тухай 

2017 оны 06 дугаар сарын 28-

ны өдрийн 58 дугаар албан 

бичгээр тайлан мэдээг 

хүргүүлсэн. 

5 2017.09.11 1017 Төрийн Бүтэц орон Бүтэц орон тооны судалгааг 



 

2 

 

албаны 

зөвлөл 

тооны судалгаа 

авах тухай 

2017 оны 9 дүгээр сарын 15-ны 

өдөр sudalgaa@csc.gov.mn 

цахим хаягаар хүргүүлсэн.  

6 2017.09.18 1033 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Чиглэл өгөх 

тухай 

Сум, агентлагт албан тоотыг 

хүргүүлж, хэрэгжилтэнд хяналт 

тавьж ажиллалаа.  

7 2017.10.02 1093 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Өргөдөл 

гомдол хянан 

шалгуулах 

тухай 

2017 оны 10 дугаар сарын 25-

ны өдрийн 83 дугаар албан 

бичгээр хүргүүлсэн. 

8 2017.10.06 1111 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Чиглэл өгөх 

тухай 

Холбогдох албан тушаалтанд 

мэдэгдэж ТАЗСЗ-ийн 2017 оны 

10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 

77 дугаар албан бичгээр 

хүргүүлсэн. 

9 2017.10.11 1129 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Судалгаа 

ирүүлэх тухай 

ТАЗСЗ-ийн 2017 оны 79 дүгээр 

албан бичгээр төр, төсвийн 203 

байгууллагын 4496 албан 

хаагчдаас судалгааг гаргаж 

хүргүүлэв. 

10 2017.10.19 1169 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Салбар 

зөвлөлийн 

нарийн бичгийн 

даргын тухай 

2017 оны 10 дугаар сарын 25-

ны өдрийн 82 дугаар албан 

бичгээр хүргүүлсэн. 

11 2017.10.24 1181 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Баримт бичиг 

ирүүлэх тухай 

Сайхан сумын Хөдөлмөр 

халамж үйлчилгээний газрын 

Хот тосгоны үйлдвэрлэл, дэд 

бүтцийг хөгжүүлэх бодлого, 

хөтөлбөр боловсруулах 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд 

шалгалт өгч тэнцсэн 

Ганболдын Мөнхмаргадын 

мэргэшлийн шалгалтын баримт 

бичгийг 2017 оны 100 дугаар 

албан бичгээр хүргүүлэв. 

12 2017.11.08 1232 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Мэдээлэл 

хүсэх тухай 

2017 оны 105 дугаар албан 

бичгээр сумдын төрийн албан 

хаагчдын сул орон тооны 

судалгааг гаргаж хүргүүлсэн. 

mailto:sudalgaa@csc.gov.mn
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13 2017.11.15 1257 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Баримт бичиг 

ирүүлэх тухай 

ГХБХБГ-ын Мэдээллийн сан 

техник программ хангамжийн 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний ажлын байранд 

шалгалт өгсөн Дондовдоржийн 

Бадрахын шалгалтын 

материалыг 2017 оны 110 

дугаар албан бичгээр 

хүргүүлсэн. 

14 2017.12.01 1329 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Төрийн албан 

хаагчийн улсын 

нэгдсэн тоо 

бүртгэлийн 

мэдээ ирүүлэх 

тухай 

Хүний нөөцийн мэдээллийн 

системээр тайлан гаргах тухай 

ТАЗСЗ-ийн 2017 оны 118 

дугаар албан бичгээр сум, 

агентлагийн дарга нарт 

хүргүүлсэн.  

15 2017.12.06 1339 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Түр орлон 

гүйцэтгэгчийн 

тухай 

Холбогдох байгууллага, албан 

тушаалтанд хүргүүлж, 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 

ажиллалаа. 

16 2017.12.06 1340 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Тайлан, 

судалгаа 

ирүүлэх тухай 

Тайлан судалгааг 2018 оны 01 

дүгээр сарын 12-ны өдрийн 06 

дугаар албан бичгээр 

хүргүүлсэн.  

 Тогтоол, заавар, зөвлөмжийн талаар: 

1 2017.03.22 347 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Зөвлөмж 

хүргүүлэх тухай 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллаж төрийн албаны 

зөвлөлд хагас, бүтэн жилийн 

байдлаар тайлагнасан. 

2 2017.04.19 482 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Зөвлөмж 

хүргүүлэх тухай 

Зөвлөмжийг холбогдох албан 

тушаалтнуудад хүргүүлж, 

хэрэгжилтийг ханган 

ажилласан. 

3 2017.12.07 1346 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Тогтоол 

хүргүүлэх тухай 

Төрийн албаны удирдах 

ажилтны сонгон шалгаруулалт 

зохион байгуулах аргачлалыг 

холбогдох албан тушаалтанд 

хүргүүлж, хэрэгжилтэнд хяналт 

тавьж ажиллалаа.  
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4 2017.12.27 1421 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Шийдвэр 

хүргүүлэх тухай 

ТАЗСЗ-ийн хуралдаанаар 

хэлэлцэн шийдвэрийг 

хэрэгжүүлж ажиллалаа.  

 

 

 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 


