НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБА
Хяналтад байгаа тогтоол, шийдвэрийн 2017 оны нэгдүгээр улирлын гүйцэтгэлийн мэдээ
(Захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилт)
2017 оны 03 дугаар сарын 31

№

1

2

3

Эрх зүйн акт
огноо, дугаар:

2017-02-03
Дугаар 54
Нийслэлийн
Засаг Даргын
захирамж

Улаанбаатар хот

Заалт

1. Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн
шинэтгэлийн жил”-ийн ажлын төлөвлөгөөг
хавсралт ёсоор баталсугай. Батлагдсан
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, явц, үр дүнг
улирал
тутам
тайлагнаж
ажиллахыг
нийслэлийн
төр,
захиргааны
нийт
байгууллага, албан тушаалтнуудад үүрэг
болгосугай.

Иргэдийн
оролцоотой
эрх
зүйн
шинэтгэлийн
жил”-ийн
ажлын
төлөвлөгөөтэй танилцаж, төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг хугацаанд нь тайлагнахаар
ажиллаж байна.
Гүйцэтгэлийн хувь: 30

Иргэдийн
эрүүл,
аюулгүй
орчинд
амьдрах
эрхийг
хангах
талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай
захирамж
нь
манай
байгууллагын
дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэгт хамаарахгүй
боловч захирамжийн хэрэгжилтийг хангах
нийслэлийн төр, захиргааны бусад
байгууллагуудын
үйл
ажиллагаанд
боломжит дэмжлэг үзүүлж ажиллах
болно.
Гүйцэтгэлийн хувь: 30
3. Шалган зааварлах ажлын хэсгээс Шалган
зааварлах
ажлын
хэсгийн
хүргүүлсэн зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэлийг зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн
сайжруулах
хариу
арга
хэмжээний сайжруулах хариу арга хэмжээний

8. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд
амьдрах
эрхийг
хангах
талаар
2017-01-09
авах зарим арга хэмжээний тухай. Энэ
А/17
тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд
Нийслэлийн
бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг
Засаг Даргын нийслэлийн
төр,
захиргааны
бүх
захирамж
байгууллага,
албан
хаагчдад
үүрэг
болгосугай.

2017-01-24 05
тоот
Нийслэлийн

Хэрэгжилт
Гүйцэтгэлийн хувь (%)

Хяналтанд байгаа
заалтыг
хэрэгжүүлэх
талаар
төлөвлөсөн арга
хэмжээ
4.1. Байгууллагын
үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг дээд
газрын
тогтоол,
шийдвэр,
нийслэлийн Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
нийслэлийн эдийн
засаг,
нийгмийг
2017
онд
хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлтэй
уялдуулан
оновчтой
боловсруулж,
хэрэгжилтийг
хангуулах,
тайлагнах
4.1.1. Дээд газрын
тогтоол, шийдвэр,
Нийслэлийн

Үр нөлөө

Дээд газрын
тогтоол,
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангасан.

Дээд газрын
тогтоол,
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангасан.

Дээд газрын
тогтоол,
шийдвэрийн

Удирдлагаас
өгсөн
үүрэг
даалгавар

төлөвлөгөө
боловсруулан
хэрэгжүүлж,
байгууллагын үйл ажиллагааны түвшин,
ажлын үр дүнг дээшлүүлэн ажиллаж,
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн
жилээр тайлагнахыг Нийслэлийн нутгийн
захиргааны байгууллагын удирдлагуудад
үүрэг болгов.

төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж
байгаа
бөгөөд
байгууллагын
үйл
ажиллагааны түвшин, ажлын үр дүнг
дээшлүүлэхээр
ажиллаж
байна.
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн
жилээр тайлагнаж ажиллах болно.
Гүйцэтгэлийн хувь: 30
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удирдах ажилтны хэрэгжилтийг
шуурхай
хангасан.
зөвлөгөөн, Засаг
даргын
удирдлагын
зөвлөлийн
хурлаас
өгсөн
үүрэг даалгаврыг
хэрэгжүүлэх,
биелэлтэд хяналт
тавьж, тайлагнах

