1

2

Баян-Адрага
сум

Баян-Адрага
сум

ЗДТГ

ЗДТГ

нэр

хариуцсан
асуудал

4

5

6

Улсын
байцаагч

Дарга

Боловсрол
, соёл,
Мэргэжилт
3 Хэнтий аймаг
урлагийн
эн
газар

Байгаль орчны

Санхүүгийн
албаны дарга

Соёл урлаг
хариуцсан

ТЗ-6

ТЗ-5

ТЗ-5

Боловсрол

мэргэжил

7

8

9

10

Дээд
боловсролт
экологи,
ой бакалавр
байгаль
1
болон
хамгаалал,
түүнээс
ус судлал,
дээш
усны химич
зэрэгтэй

соёлын
менежер

ур чадвар

тусгай шаардлага

11

12

13

баримт бичиг
боловсруулах, дүн Улсын байцаагчийн ёс зүй, төрийн
шинжилгээ хийх,
албан хаагчийн ёс зүйг чанд
компиютерийн өргөн
мөрдөх, Илүү цагаар ажиллах,
хэрэглээний
ТАТХууль, холбогдох бусад хууль ,
программуудыг
байгууллагын дотоод журмыг
ашиглаж чаддаг
мөрдөж ажиллах, Монгол хэлний
байх, Англи хэлний
зөв бичих дүрмийг эзэмшсэн
зохих мэдлэгтэй
найруулан бичлэг хийх мэдлэгтэй
байх

байгаль
орчны
мэргэжилтэй

баг бүрдүүлж бусдыг
удирдан зохион
байгуулах ур
чадвартай байх
ТАТХууль болон бусад хууль
компьютерийн
тогтоомж мөн абйгууллагын дотоод
төрийн албанд 3хэрэглээний
журмыг чанд мөрдөж ажиллах, илүү
аас доошгүй жил программуудыг сайн
цагаар ажиллах, ажлын ачаалал
ажилласан байх
эзэмшсэн байх,
даах чадвартай, багаар ажиллах
Монгол хэл бичгийн
чадвартай байх
дүрмийг бүрэн
эзэмшсэн найруулан
бичих чадвартай
байх

нягтлан
Дээд
бодогч,
боловсролт
1
математикч,
ой бакалавр
эдийн
зэрэгтэй
засагч

Дээд
боловсролт
ой бакалавр
1
болон
түүнээс
дээш
зэрэгтэй

туршлага

3

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

мэргэши
л

2

Ажлын байрны

орон тоо

1

Захиалга
өгсөн газар, Нэгжийн
байгууллагы
нэр
н нэр

ангилал,
зэрэглэл

дэс дугаар

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН
СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

боловсрол,
соёлын
удирдлага

боловсрол,
соёлын салбарт
10-аас доошгүй
жил ажилласан.

Салбарын болон
байгууллагын
хэтийн, ойрын үйл
ажиллагааны
төлөвлөлтийн онол
арга зүйг эзэмшсэн.
Багаар ажиллах
Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ,дүгнэлт
чадвартай эрх
хийх, шийдвэр гаргах, харилцааны
мэдлийнхээ хүрээнд
ур чадвартай байх
бусдад нөлөөлөх
үйл ажиллагааны
тайлан мэдээг цаг
хугацаанд нь үнэн
зөв гаргах, дүн
шинжилгээ хийх
чадвартай байх

Боловсрол
, соёл,
Мэргэжилт
4 Хэнтий аймаг
урлагийн
эн
газар

5 Хэнтий аймаг

6 Хэнтий аймаг

7 Хэнтий аймаг

биеийн тамир,
эрүүл мэнд
хариуцсан

эрүүл мэндийг
дэмжих, сургалт
сурталчилгаа
хариуцсан

ТЗ-5

Эрүүл
мэндийн
газар

Мэргэжилт
эн

Эрүүл
мэндийн
газар

эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний
Мэргэжилт чанар, магадлан
ТЗ-5
эн
итгэмжлэл тусгай
зөвшөөрөл
хариуцсан

Эрүүл
мэндийн
газар

ТЗ-5

яаралтай,
Мэргэжилт гамшгийн үеийн
ТЗ-5
эн
тусламж үйлчилгээ
хариуцсан

Дээд
боловсролт
1
ой бакалавр
зэрэгтэй

Дээд
1 боловсролт
ой

биеийн
тамирын
багш

их эмч

Дээд
1 боловсролт хүний их эмч
ой

Дээд
1 боловсролт
ой

хүний их
эмч, биоанагаах
судлаач

Салбарын болон
байгууллагын
хэтийн, ойрын үйл
ажиллагааны
төлөвлөлтийн онол
ЕБС болон
арга зүйг эзэмшсэн.
боловсролын
Багаар ажиллах
Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ,дүгнэлт
боловсролын байгууллагад 5чадвартай эрх
хийх, шийдвэр гаргах, харилцааны
удирдлага аас доошгүй жил мэдлийнхээ хүрээнд
ур чадвартай байх
багшаар
бусдад нөлөөлөх
ажилласан.
үйл ажиллагааны
тайлан мэдээг
цагхугацаанд нь
үнэн зөв гаргах, дүн
шинжилгээ хийх
чадвартай байх

нийгмийн
эрүүл
мэндийн
чиглэлээр
сургалтанд
хамрагдсан

нарийн
мэргэжил
олгох
сургалтанд
хамрагдсан
байх

хүний их эмч

төрийн
үйлчилгээний
албанд 3-аас
доошгүй жил
ажилласан.

багаар ажиллах
чадвартай,
компьютерийн өргөн удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврыг
хэрэглээний
цаг тухайд нь биелүүлэх,
программууд дээр
байгууллагын дотоод журмыг
ажиллах чадвартай,
мөрдөж ажиллах
орос,англи хэлний
зохих мэдлэгтэй

клиникт 5жил
ажилласан

багаар ажиллах
удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврыг
чадвартай,
цаг тухайд нь биелүүлэх,
компьютерийн өргөн
байгууллагын дотоод журмыг
хэрэглээний
мөрдөж ажиллах, жилийн эцсийн
программууд дээр
үйл ажиллагааны тайлан,
ажиллах чадвартай,
төлөвлөгөөг тогтоосон хугацаанд
орос,англи хэлний
гаргах
зохих мэдлэгтэй

анагаах ухааны
магистрант

багаар ажиллах
чадвартай,
компьютерийн өргөн
удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврыг
хэрэглээний
цаг тухайд нь биелүүлэх,
программууд дээр
байгууллагын дотоод журмыг
ажиллах чадвартай,
мөрдөж ажиллах, жилийн эцсийн
үүрэг хариуцлага
үйл ажиллагааны тайлан,
хүлээх, өөрийгөө
төлөвлөгөөг тогтоосон хугацаанд
хөгжүүлэх, асуудал
гаргах
боловсруулах,хэл
яриа, сургалт
явуулах

8 Хэнтий аймаг

Эрүүл
мэндийн
газар

Мэргэжилт
эн

эмнэлгийн тоног,
төхөөрөмж,
хөрөнгийн
бүртгэл,хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт
хариуцсан

ТЗ-5

Дээд
эмнэлгийн
боловсролт
тоног
1
ой бакалавр төхөөрөмжи
зэрэгтэй
йн инженер

удирдан зохион
удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврыг
байгуулах,манлайла
цаг тухайд нь биелүүлэх,
мэргэжлээрээ 1х, шйидвэр
байгууллагын дотоод журмыг
ээс доошгүй жил
гаргах,багаар
мөрдөж ажиллах, жилийн эцсийн
ажилласан
ажиллах, яриа
үйл ажиллагааны тайлан,
харилцаа,хувийн
төлөвлөгөөг тогтоосон хугацаанд
соёлтой байх
гаргах

