Говьсүмбэр аймгийн нутгийн захиргааны төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо, ажлын байранд тавигдах шаардлага
Чойр хот
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Туршлага

2

Хариуцсан
асуудал

Мэргэшил

1

Нэр

Мэргэжил

Нэгжийн нэр

Боловсро
л

Захиалга
өгсөн
байгууллага

Орон тоо

№

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Зэрэглэл

Ажлын байр

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

11

12

13

3

Удирдлага
төлөвлөлт,
Эрүүл мэндийн
санхүү,
ТЗ-5
газар
үйлчилгээний
хэлтэс

Эмнэлгийн
Эрүүл мэндийн
тусламж
ТЗ-5
газар
үйлчилгээний
хэлтэс

Улсын байцаагч

2

Мэргэжлийн БОДБХХХэлт
ТЗ-6
хяналтын газар
эс

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуйн
хяналт

Мэргэжилтэн

1

Эмнэлгийн
мэргэжилтний
мэргэжлийн
зөвшөөрөл,
1
сургалт,
эрдэм
шинжилгээ
хариуцсан

Мэргэжилтэн

ДЭС ТҮШМЭЛ

Орчны эрүүл
мэнд,
нөлөөллийн
үнэлгээ, хоол
тэжээл
хүнсний
аюулгүй
байдал
хариуцсан

1

1

Бакалавр
болон
түүнээс
дээш

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуйч
болон
нийгмийн
эрүүл мэнд
судлаач

Компьютерийн хэрэглээний
Тухайн орон нутагт
программ эзэмшсэн байх,
тогтвортой ажиллах,
сургалт зохион байгуулах,
илүү цагаар ажиллах,
асуудал, албан хэрэг
Төрийн албан
хөтлөлт, баримт бичиг
хаагчийн ёс зүйн хэм
боловсруулах, багаар
хэмжээг сахих,
ажиллах чадвартай, гадаад
хариуцлага хүлээх
хэлний болон эрх зүйн
чадвартай
зохих мэдлэгтэй байх

бакалавр, Хүний их эмч
Дээд
болон эрх зүйч

Төрийн захиргааны
Компьютерийн хэрэглээний
болон эмнэлгийн
программ, интернет
мэргэжилтний ёс зүйн
ашиглах, гадаад хэлний
хэм хэмжээг сахих,
болон хууль эрх зүйн
зарчимч, байгууллага,
мэдлэгтэй, төсөл бичиж
хувь хүний нууцыг
хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх,
хадгалах, харилцааны
сургалт зохион байгуулах
соёлтой байх,

Хүний их эмч,
нийгмийн
эрүүл мэнд
судлаач

Төрийн захиргааны
Компьютерийн хэрэглээний
болон эмнэлгийн
программ, интернет
мэргэжилтний ёс зүйн
ашиглах, гадаад хэлний
хэм хэмжээг сахих,
болон хууль эрх зүйн
зарчимч, байгууллага,
мэдлэгтэй, төсөл бичиж
хувь хүний нууцыг
хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх,
хадгалах, харилцааны
сургалт зохион байгуулах
соёлтой байх,

бакалавр,
Дээд

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ

Сүмбэр
сумын Засаг
ТЗ-3
даргын
Тамгын газар

Мэргэжилтэн

4

Сүмбэр сумын
Засаг даргын
Тамгын газар

Нийгмийн
бодлого
хариуцсан

1

Бакалавр
Багш,
болон
нийгмийн
түүнээс
ажилтан, бусад
дээш

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөл

Компьютерийн хэрэглээний
Тухайн орон нутагт
программ эзэмшсэн байх,
тогтвортой ажиллах,
сургалт зохион байгуулах,
илүү цагаар ажиллах,
асуудал, албан хэрэг
Төрийн албан
хөтлөлт, баримт бичиг
хаагчийн ёс зүйн хэм
боловсруулах, багаар
хэмжээг сахих,
ажиллах чадвартай, гадаад
хариуцлага хүлээх
хэлний болон эрх зүйн
чадвартай
зохих мэдлэгтэй байх

