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          АЙМГИЙН ЗАСАГ  ДАРГА        Ш.ОРГИЛ 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2019 ОНЫ 5-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2019.05.01 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба, газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 
Аймгийн удирдах ажилтны “Мэдээллийн цаг” арга 
хэмжээг зохион байгуулах 

Сардаа  
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

2 
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний 
тэргүүлэгчдийн 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу зарим 
асуудлуудын төслийг боловсруулж, хэлэлцүүлэх 

Сардаа  
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

3 

Монгол Улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг 
даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн явцыг сум, орон нутгийн иргэдэд 
тайлагнах, сурталчлах, аймгийн Засаг даргаас 
сумдын Засаг дарга нартай байгуулсан 2019 оны 
гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг газар дээр нь шалгах 
ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

4 

“Атар 60” хүндэтгэлийн туг, хүндэт дэвтрийг 
хуваарийн дагуу сумдад аялуулж, сурталчлах ажлыг 
эхлүүлэх Сардаа  

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

5 
"Сэлэнгэ Атар-60" хаврын бүсийн хурдан морины 
уралдааныг зохион байгуулах 

5-р сарын 10-11 
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

6 

Төрийн албаны тухай шинэчилсэн хуулийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор  “Төрийн албан хаагчдын 
хувийн хэргийн бүрдлийг шинэчлэх аян”-ыг зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

7 
Ялалтын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх  

5-р сарын 6 
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул 



8 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын тэмцээнийг 
зохион байгуулах 

5-р сарын 2-5 
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар  
Ө.Сувдаа 

9 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах зорилгоор Чилүүлэгч багшийн болон 
худалдан авах ажиллагааны А-3 сертификат олгох 
сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа  

Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газар, 

“Тогтвортой 
амьжиргаа-3” төсөл 

Ө.Сувдаа,  
н.Цэнд-Аюуш 

10 
“Нигүүлсэнгүй үйлс” малчдын зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулах  

5-р сарын 8 
Аймгийн Улаан 

загалмайн хороо  
Б.Түвшинжаргал 

11 

Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй хууль сахиулах 
байгууллагуудын хамтарсан “Хуульчийн Про боно 
өдөр” арга хэмжээг Сүхбаатар, Мандал, Сайхан 
сумдад зохион байгуулах 

5-р сарын 1 
Хууль, эрх зүйн 

хэлтэс 
Д.Ёндонжамц 

12 
Сумдын болон төр төсвийн байгууллагуудын архив, 
албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын 
зохион байгуулалтын ажлыг шалгах  

Сардаа  
Хууль, эрх зүйн 

хэлтэс 
Д.Ёндонжамц 

13 
Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын үзлэгийг аймгийн 
хэмжээнд зохион байгуулж, дүнг Сангийн яаманд 
хүргүүлэх 

Сардаа  
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

О.Мөнхбаяр 

14 

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, 
зарцуулалт, хэрэгжилт, үр дүнгийн байдалд Улсын 
үзлэгийг зохион байгуулах Сардаа  

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

15 
Баянгол, Орхон сумдын төр төсвийн байгууллагуудад 
санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл 
ажиллагаа  явуулах 

Сардаа 
Санхүү хяналт, 
аудитын газар 

Б.Дарихжав 

16 
Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 4-р сарын нийгэм, эдийн 
засгийн танилцуулга гаргах, тараах 

05 сарын 15-ны 
дотор 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

17 
Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүдийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх  

Сардаа Татварын хэлтэс Х.Батболд  

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 
“Үндэсний бичиг үсэг-Тусгаар тогтнолын баталгаа” 
үйл ажиллагааг удирдамжийн дагуу зохион байгуулах  

Сардаа  Боловсрол., соѐл, 
урлагийн газар 

Нийтийн номын сан 

Ч.Жаргалсайхан 
С.Шинэчимэг 

2 
Анги дэвших, төгсөх шалгалтыг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах  

Сардаа  Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

3 
“Элэг бүтэн үндэсний” хөтөлбөрийн III дах шатны үйл 
ажиллагааг эхлүүлэх 

5-р сарын 04 Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 



4 
Дэлхийн эмч нарын баярын өдөр, Олон улсын 
сувилагчдын баярын өдрийн урлаг, спортын арга 
хэмжээг зохион байгуулах  

Сардаа  Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

5 

“Олон улсын сувилагчдын өдөр”-ийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх хүрээнд ОХУ-н Буриадын Сүрьеэгийн 
диспансертай хамтран нөхөрсөг олон төрөлт 
тэмцээнийг зохион байгуулах 

Сардаа  

Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

6 
Сүхбаатар, Мандал сумдын ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн, хүүхэд нийт 300 иргэнийг сэргээн 
засах үйлчилгээнд хамруулах 

Сардаа 
Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

7 

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн 
үйлчилгээний дагуу ахмад настны өдрийн 
үйлчилгээнд 15 сум 4 тосгоны 1500 ахмад настанг 
хамруулах 

Сардаа 
Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

8 

Шаамар, Сүхбаатар сумын МСҮТөвд суралцагч нарт 
“Амжилтын гараа” сургалт, сонгогдсон сумдын 
ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12-р ангийн 
сурагчдад “Мэргэжил бүхэн сайхан” сургалтыг  тус тус 
зохион байгуулах 

Сардаа  
Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

9 
 “Гэр бүлийн аз жаргал” зөвлөгөөн, “Шилдэг гэр бүл-
2019” шалгаруулах ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 
хөгжлийн газар 

П.Оюун 

10 
“Монголын хүүхдүүд” урлагийн их наадмын 2  дахь 
шатны уралдаанд оролцогчдын бэлтгэл ажлыг хангаж 
оролцуулах  

Сардаа 
Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 
хөгжлийн газар 

П.Оюун 

11 
Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдааныг 
сумдад  зохион байгуулах Сардаа 

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 
П.Оюун 

12 

Сүхбаатар сумын V  сургуулийн нэрэмжит “ Аваргын 
гараа” үндэсний бөхийн барилдаан, Хурц арслан 
Г.Жаргалтулгын нэрэмжит аймгийн аварга 
шалгаруулах үндэсний бөхийн барилдаан 

Сардаа 
Биеийн тамир 
спортын газар 

У.Батмөнх 

13 
Ахмад волейболчдын аймгийн аварга шалгаруулах 
тэмцээн  

5-р сарын 18-19 Биеийн тамир 
спортын газар 

У.Батмөнх 

14 
Футзалын өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах 
тэмцээн  

5-р сарын 11-13  Биеийн тамир 
спортын газар 

У.Батмөнх 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 Аймгийн хэмжээний өвөлжөө хаваржааны газрыг Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн Б.Мөнхтөр  



 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

2 бүртгэж мэдээллийн санд оруулах газар,  
Газрын харилцаа, 

барилга хот 
байгуулалтын газар 

Б.Саруултөгс 

3 Бод, бог малын үзлэг  ангилалтыг хийх Сардаа  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр  

4 
Хаврын тариалалтын бэлтгэлийг хангаж, явцын 
мэдээ, төлийн мэдээг нэгтгэн холбогдох газруудад 
хүргүүлэх  

Сардаа  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр  

5 
“Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн” 
зохион байгуулах 

Сардаа  
Газрын харилцаа, 

барилга хот 
байгуулалтын газар  

Б.Саруултөгс  

6 
“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах 

Сардаа  
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар  
З.Түвшинтөгс 

7 
“Бүх нийтийн цэвэрлэгээ”-г зохион байгуулах 

Сардаа  
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
З.Түвшинтөгс 


