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Құрметті əріптестер!
«ҚазМұнайТеңіз» ТМК ЖШС (бұдан əрі – ҚМТ) жұмыс берушісі мен
қызметкерлері арасындағы ішкі коммуникациялардың бірыңғай жүйесі қағидаларына
сəйкес, ағымдағы жылдың 1-жартыжылдығы бойынша Бас директордың еңбек
ұжымымен есептік кездесуі 2020 жылдың 1 қыркүйегіне дейін өткізілуі тиіс.
Коронавирус инфекциясы пандемиясына жəне Қазақстан Республикасында
жарияланған карантинге байланысты қазіргі күрделі жағдайды ескерсек,
қызметкерлерді жинап, есептік кездесуді көзбе-көз өткізу қауіпті болып табылады.
Соған байланысты «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ұсынысы бойынша Қызметкерлерден кері
байланыс алу үшін электрондық құжат айналымы жүйесінде дистанциялық форматта
ҚМТ Бас директорымен есептік кездесуді өткізу шешілді.
2020 жылдың 01 қаңтарынан 30 маусымына дейінгі кезеңдегі жұмыс қорытындысы
бойынша ҚМТ Бас директорының еңбек ұжымымен есептік кездесуінің күн
тəртібінде төмендегі мəселелер қарастырылған:
- 2020 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша өндірістікэкономикалық көрсеткіштер;
- ұйымдағы өндірістік проблемалар;
- еңбек тəртібінің жағдайын талдау;
- ұйымдағы өндірістік жарақаттану жəне кəсіптік ауруларды талдау;
- өндірістік көрсеткіштерді орындағаны үшін сыйақы төлеу туралы мəліметтер;
- жұмысшы мамандықтағы қызметкерлерді оқыту, біліктілігін арттыру, дайындау
жəне қайта даярлау туралы иəліметтер;
- əлеуметтік төлемдердің, өтемақылар мен кепілдіктердің берілуін талдау;
- кадр (персоналды дамыту жəне бағалау, кадр резервімен жұмысты ұйымдастыру,
т.б.), əлеуметтік тұрмыстық мəселелер, корпоративтік шараларды өткізу;
- бұрынғы кездесулерде келіп түскен сұрақтар, есептік кезең ішіндегі жеке
қабылдаулар мен шешілген мəселелер туралы сандық көрсеткіштермен бірге
мəліметтер жəне шешім қабылдауды қажет ететін жəне орындау жоспарланған
мəселелер туралы ақпарат.
Баяндамашы – Бас директор А.М.Аншибаев
Соған байланысты ҚМТ Бас директорының қосымшада салынған есебімен
жəне презентация материалдарымен шешім қабылдау/қабылдамау мақсатында көріп,

танысуыңыз сұралады.
Есепті қабылдау туралы оң шешім қабылдаған жағдайда электрондық құжат
айналымы жүйесінде 20.08.2020ж. сағат 16.00-ге дейін келісуіңіз қажет.
Сонымен бірге 2020 жылдың 19 ақпанында 2019 жылдың қорытындысы бойынша
өткен алдыңғы кездесуде күрделі мəселелердің болмағаны жөнінде хабарлаймын.
Сондай-ақ, 2020 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша Бас
директордың есебіне сұрақтарыңыз болған жағдайда сұрақтарды жəне оған
жауаптарды жинақтау үшін менің электрондық поштама жолдауыңызды сұраймын:
B.Alipova@kmt.kz.
Қосымша:
- 2020 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша Бас директордың
есебіне жасалған баяндама;
- 2020 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша есептік кездесудің
презентациясы.
Кадр жөніндегі маман

Б.И. Алипова

Уважаемые коллеги!
Согласно Правилам единой системы внутренних коммуникаций между работодателем
и работниками ТОО МНК «КазМунайТениз» (далее –Правила), до 1 сентября 2020
года должна пройти Отчётная встреча Генерального директора с трудовым
коллективом за 1-ое полугодие т.г..
Однако, при нынешней сложной ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной
инфекции и введённым карантином в Республике Казахстан собирать и проводить
отчетные встречи с работниками очно является рискованным с точки зрения
возможного заражения инфекцией.
В этой связи, по предложению АО НК «КазМунайГаз», решено провести отчетную
встречу ГД КМТ в
дистанционном формате в системе электронного
документооборота для получения обратной связи от Работников.
Повестка дня отчётной встречи Генерального директора ТОО МНК
«КазМунайТениз» с трудовым коллективом по итогам работы за период с «01» января
по «30» июня 2020 года предусматривается освещение следующих вопросов:
- производственно-экономические показатели по итогам 1-го полугодия 2020 года;
- производственные проблемы в организации;
- анализ состояния трудовой дисциплины;
-анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний в
организации;
- данные о выплате премий за выполнение производственных показателей;
- сведения об обучении, повышения квалификации, подготовке и переподготовке

Работников рабочих профессий;
- анализ предоставления социальных выплат, компенсаций и гарантии;
- кадровые (развитие и оценка персонала, организация работы с кадровым резервом и
др.), социально-бытовые вопросы, проведение корпоративных мероприятий;
- сведения о поступивших вопросах, на проведенных ранее встречах, личных
приемах и о решенных вопросах за отчетный период с указанием количественных
показателей и информация о вопросах, требующих решения и запланированных для
исполнения.
Докладчик – генеральный директор Аншибаев А.М.
- Вопросы и ответы.
В этой связи, прошу рассмотреть вложенный отчет генерального директора и
презентационный материал для принятия // не принятия решения
трудовым
коллективом отчет ГД КМТ. При положительном решении принятия отчета
необходимо согласовать в системе электронного документооборота до 16 час.
20.08.2020г.
При этом информирую трудовой коллектив об отсутствии проблемных вопросов в
предыдущей отчётной встрече по итогам 2019 года проведенный «19» февраля 2020
года.
Также, при наличии вопросов к отчёту Генерального директора по итогам 1 –го
полугодия 2020 года прошу направить мне на электронный адрес B.Alipova@kmt.kz
для сбора и ответа на заданные вопросы.
Приложение:
- доклад к отчету ГД по итогам 1-го полугодия 2020 года;
- презентация отчетной встречи по итогам 1-го полугодия 2020 года
Специалист по кадрам

Алипова Б.И.
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