
БАТЛАВ. 

        АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА            Ш.ОРГИЛ  
  

        2021 оны .......-р сарын ........-ны өдөр 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа Хэрэгжүүлэх 
хэлтэс, алба, газар 

Хариуцах эзэн 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

 
 

1 

Коронавирус /COVID-19/ цар тахлын дэгдэлтээс урьдчилан 
сэргийлэх, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, тусгаарлах 
байр, гудамж, авто замын хяналтыг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, аймгийн Онцгой 
комисс, шуурхай штабыг удирдлага зохицуулалтаар хангах 

 
 

Сардаа  

Аймгийн Онцгой 
комисс 

Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын 

газар  

 
 

Ө.Сувдаа 

 
2 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2020 оны үйл 
ажиллагааны тайлан, холбогдох судалгааг гарган Төрийн 
албаны зөвлөлд хүргүүлэх 

 
1-р сарын 15 

Төрийн албаны 
Зөвлөлийн Сэлэнгэ 
аймаг дахь Салбар 

зөвлөл 

 
Ө.Сувдаа 

 
3 

Аймгийн Онцгой комиссын мэдээллийг өдөр бүр олон нийтэд 
мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах 

 
Сардаа 

Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

 
Д.Лувсандагва 

 
 

4 

 
2020 оны жилийн эцсийн Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг тайлагнаж ЗГХЭГ-ын төрийн 
мэдээллийн санд баталгаажуулах 

 
 

1-р сарын 15 

Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс, 
Хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс  

 
Б.Болорзул 

Д.Лувсандагва 

5 Аймгийн 2020 оны өргөдөл, гомдлын тайланг гаргаж ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэх  

1-р сарын 10 Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул 

6 ХАСХОМ гаргах мэдүүлэг гаргагч нарын нэрсийн жагсаалтыг 
аймгийн хэмжээнд гарган Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх 

1-р сарын 10 Хууль, эрх 
зүйнхэлтэс 

Д.Ёндонжамц 

7 Монгол Улсын Үндсэн хууль батлагдсаны 30 жилийн ойн 
хүрээнд МУҮХ-ийг цахим хэлбэрээр сурталчлах 

1-р сарын 13 Хууль, эрх 
зүйнхэлтэс 

Д.Ёндонжамц 



 
8 

2021 оны төсвийн сар, улирлын хуваарийг гаргаж Сангийн 
яамаар батлуулах 

 
Сардаа 

Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

 
О.Мөнхбаяр 

 
9 

2020 оны хувь хүний хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн тайлан хүлээн 
авахтай холбогдуулан татвар төлөгчдөд цахим сургалт 
зохион байгуулах  

Сардаа Татварын хэлтэс 

 
Ц.Лхагвадорж 

 

10 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны жилийн эцсийн нийгэм, эдийн 
засгийн танилцуулга гаргах, тархаах 

01-р сарын 
15-ны дотор 

Статистикийн хэлтэс 
Д.Гүндэгмаа 

11 Сант , Сайхан сумдын ЗДТГ, төсвийн байгууллагуудад хяналт 
шалгалт хийх 

Сардаа 
Санхүү, хяналт 
аудитын алба 

 
Б.Дархижав 

 
12 

Коронавирусын батлагдсан болон сэжигтэй тохиолдлын 
хавьтлыг тусгаарлан эмчлэх, эмнэлгийн бэлэн байдал, 
халдвараас сэргийлэх дэглэмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах 

 
Сардаа 

 
Мэргэжлийн 

хяналтын газар 

 
Д.Баттүвшин 

13 2021 оны цэргийн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах  Сардаа Цэргийн штаб Б.Энхболд 

 
 

14 

“Коронавирус /COVID-19/цар тахлын дэгдэлтээс урьдчилан 
сэргийлэх, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, тусгаарлах 
байр, гудамж, авто замын хяналтыг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 

 
 

Сардаа 

 
Цагдаагийн газар, 
Онцгой Байдлын 

газар 

 
А.Энхбат 

Д.Энхбаатар 

15 Цаг агаарын сэрэмжлүүлэх мэдээг иргэд олон нийтэд хүргэх Сардаа Онцгой Байдлын 
газар 

Д.Энхбаатар 

Хоёр. Нийгмийн салбарын хүрээнд 

 
1 

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын голомтыг хумих, 
тархалтыг таслах, зогсоох шуурхай арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх 

 
Сардаа 

Эрүүл мэндийн 
газар 

 
Ж.Од 

 
2 

Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх “Сувилахуй, эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний албаны хурал”-ыг цахимаар зохион 
байгуулах 

 
Сардаа 

Эрүүл мэндийн 
газар 

 
Ж.Од 

 
3 

Харьяа  эрүүл мэндийн байгууллагуудаас 2020 оны жилийн 
эцсийн тайланг хүлээн авч нэгтгэн Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл 
мэнд хөгжлийн төвд тайлант хугацаанд хүргүүлэх 

 
Сардаа 

Эрүүл мэндийн 
газар 

 
Ж.Од 

 
4 

Оюутан залууст зориулж “Оюутны ширээнээс-Амжилтын 
ширээ” цахим сургалт зохион байгуулах 

 
Сардаа 

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

 
П.Оюун 

 
5 

 
“Бүтээлч залуус” цахим сургалт зохион байгуулах 

 
Сардаа 

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

 
П.Оюун 



 
6 

 
Залуучуудын оролцоо сургалт зохион байгуулах 

 
Сардаа 

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

 
П.Оюун 

 
7 

Хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн анги нь архины хамааралтай, 
гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй өрхүүдэд хяналт 
тавих, өндөр эрсдэлтэй айл өрхийг илрүүлэх, тандалт 
судалгааны ажлыг зохион байгуулах 

 
Сардаа 

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

 
П.Оюун 

 
8 

Боловсролын хүрээлэнгээс зохион байгуулж байгаа онлайн 
сургалтад ахлах ангийн сурагчдыг хамруулах, хичээл заахаар 
сонгогдсон 16 судлагдахууны 32 багштай хамтран ажиллах 

 
Сардаа 

Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар 

 
Ч.Жаргалсайхан 

 
9 

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулах 
онлайн сонголтот сургалтад багш нарыг оролцуулж, 
мэргэжлийн тасралтгүй хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх  

 
Сардаа 

Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар 

 
Ч.Жаргалсайхан 

 
10 

Бага ангийн багш нарт анги бүрээр нь “Цахим хэрэглээ” 
онлайн сургалт явуулах 

 
Сардаа 

Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар 

 
Ч.Жаргалсайхан 

 
11 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт 
тусламжийн үйлчилгээг  цаг хугацаанд нь олгох ажлыг зохион 
байгуулах 

 
Сардаа 

Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 

 
Л.Зоригтбаатар 

 
12 

Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг 
хүртээмжтэй, чанартай хүргэж иргэдийг ажилд зуучлах ажлын 
зохион байгуулах 

 
Сардаа 

Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 

 
Л.Зоригтбаатар 

Гурав. Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 “Улс, аймгийн аваргуудын материалыг хүлээн авч, нэгтгэн  
ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэх 

Сардаа  Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газар  

Б.Мөнхтөр 

2 Жилийн эцсийн малын тоо, цэвэр эрлийз малын тоог гаргаж, 
холбогдох газруудад хүргүүлэн ажиллах 

Сардаа   Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газар  

Б.Мөнхтөр 

 
3 

Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт түүхий эд тушаасан 
малчдын материалыг хүлээн авч мэдээллийн санд оруулах 
ажлыг зохион байгуулах 

 
Сардаа   

 
Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн газар  

 
Б.Мөнхтөр 

 

 
4 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт 
гаргах, менежмент төлөвлөгөө батлах 

 
Сардаа 

Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын 

газар 

 
З.Түвшинтөгс  

 

 
5 

Ойжуулах шаардлагатай талбайн судалгааг сумдаас авч 
нэгтгэн тендерийн багц бэлтгэж ажиллах 

 
Сардаа 

Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын 

газар 

 
З.Түвшинтөгс 

 

6 
 

Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийг аймгийн хэмжээнд бүрэн 
нэвтрүүлэх 

Сардаа Мал эмнэлгийн 
газар 

С.Ариунтөгс  
 



 

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 
7 

Сумдууд болон хэлтэс агентлагуудын 2021 оны бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим 
худалдан авах ажиллагааны систем /www.tender.gov.mn/-д 
оруулахад хяналт тавьж ажиллах 

 
Сардаа 

 
Орон нутгийн 
өмчийн газар 

 
П.Эрдэнэсайхан 

 


