ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ
12 ДҮГЭЭР САРЫН 1 ДЭХ 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
ӨЛГИЙ

2017.12.07
д\д

7 хоногийн ажлын товч мэдээлэл

1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас сумуудад хэрэгжих нийтийг хамарсан ажлын
төслийг шалгаруулах ажлыг гүйцэтгэв.
2. Сумдын хөнгөлөлтийн материалуудыг хянав.
3. Ажил олгогчийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан зарим ААН материалыг хянав.
1. ОНОТХҮ-д ирсэн төслийн шийдвэрлэгүй 2 төсөлийн хариуг өгсөн. Уг төсөл нь
амьжиргааны түвшин нь дээгүүр, шаардлага хангаагүй тул олгох боломжгүй төслийн иргэд
хариу өгсөн болно.
11. Зорилтот бүлгийн өрхүүдэд "Өрхийн үндсэн хэрэгцээг хангах, өрхөд дэмжлэг үзүүлэх"
үйл ажиллагаанд хамрагдах өрхийн сонголт хийж, өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө
боловсруулах хжлыг зохион явуулж байна.
22. Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн
бичмэл болон тоон тайланг нэгтгэж ХХҮЕГазарт хүргүүлэв.
1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрүүл мэнд,боловсрол, нийгмийн хамгааллын
салбар комиссын улирлын мэдээг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамд хүргүүлэв.
/2017.12.04 өдөр/
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан
Асрамжийн төвийн асруулагчид гарын бэлэг гардуулав. /2017.12.05 өдөр/
3. Байнгын асаргаанд байдаг 5 хүүхдийг ХБХЭМБНХСКомисс, өрхийн эмнэлгүүдтэй хамтарч
эмчийн үзлэгт хамааруулав. /2017.12.06-2017.12.07/
1. ХХҮЕГ-ын 2017 оны 11-р сарын 28-ны өдрийн №6/1768 албан тоотын дагуу "Хүнсний
эрхийн бичгийн үйлчилгээг зохион байгуулах" бэлтгэл ажлыг бүх 13 сумын хэмжээнд
гүйцэтгэж байна. 2017 оны ООТА-аар ӨАТТС-ааг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан билээ.
Үүний үр дүнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдах өрхийг 2017 оны 11 дүгээр
сарын 01-ний өдрөөс Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны А/205 дугаар
тушаалаар босго оноог /292.5/ тогтоосон. Үүнд: Өрхийн гишүүн-иргэнд сард олгох хүнсний
эрхийн бичгийн үнийн дүнг нэг хүүхдэд 8000 төгрөгөөр, насанд хүрсэн нэг гишүүнд 16000
төгрөгөөр тогтоосон байна.
Уг үйлчилгээнд хамрагдсан өрхүүдийг бүх сумуудын АДЗ болон багийн дарга нарт
танилцуулан, эцсийн баталгажуулалтын ажлыг хийж байна. Өрхийн амьжиргааны түвшин
тогтоох судалгаанд хамрагдаагүй 22 өрхээс шинээр судалгаа авсан. Уг өрхүүдий
мэдээллийг өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн шинэчилсэн программд шивж оруулав.
Судалгаанаас зөрүү гарсан өрхүүдийн мэдээллийг шинэчлэв.
1. 2017 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс хойш Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох
судалгаанд хамрагдахаар Өлгий сумын өрхүүдээс нийт 175 өргөдөл хүлээн авсан бөгөөд
үүнээс өөрт хуваарилагдсан 5 дугаар багийн 29 өрхөд ООТА-аар судалгаа хийж , судалгааг
программд шивж оруулав. Мөн Өрхийн Мэдээллийн Нэгдсэн Санд бүртгүүлээр өргөдөл
ирүүлсэн шинээр төрсөн 9 хүүхдийн мэдээллийг өрхөд бүртгэж ажиллав.
1. Хөдөлмөр халамж Судлагаанд хамрагдаагүй Өлгий сумын 34 өрхөөс судалгаа авч
мэдээллийг
ӨМСанд
шивж
оруулав.Мөн өрхийн
мэдээлэл
зөрсөн
өрхүүдэд
баталгаажуулалт хийж нийт 593 өрхийн оноо бодуулахаар албан тоотын хамт хүргүүлэн
ажиллаж байна.
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