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                               АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА            Ш.ОРГИЛ 
 

                                                                    2020 оны .......-р сарын ........-ны өдөр 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба, газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 
“Удирдах ажилтны аймгийн зөвлөгөөн”-ийг зохион 
байгуулах 

02 дугаар 
сарын 12 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

Ө.Сувдаа 

2 
“Сэлэнгэ түмний мэнд” телевизийн нэвтрүүлгийг 
бэлтгэж, нийтийн хүртээл болгох 

02 дугаар 
сарын 23-ны 

дотор 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

Ө.Сувдаа 

3 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний Сэлэнгэ аймагт хамааралтай зорилт, 
арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланд хяналт-
шинжилгээ үнэлгээ хийж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газарт тайлагнах 

02 дугаар 
сарын 01-ний 

дотор  

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

Д.Лувсандагва  

4 

Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас батлан 
хэрэгжүүлж буй Үндэсний хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэн боловсруулж холбогдох 
яамдад хүргүүлэх  

02 дугаар 
сарын   10-ны 

дотор 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын 

бодлогын хэлтсүүд 
Ө.Сувдаа 

5 
Аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчдийн хурлаар зарим 
асуудлуудыг хэлэлцүүлэх 

Сардаа  
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

6 
2019 оны салбарын аварга ажилтан болон тэргүүний 
хамт олон шалгаруулж, шагналыг гардуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

02 дугаар 
сарын   12-ны 

дотор 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

Ө.Сувдаа  

7 
Сэлэнгэ аймгийн 85-аас дээш насны өндөр настнуудад 
аймгийн Засаг даргын гарын бэлгийг гардуулах 

02 дугаар 
сард 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

Ө.Сувдаа  

8 
Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудын 2019 оны 
ХАСХОМ-ийг авч баталгаажуулан Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлэх.  

02 дугаар 
сарын 15-ны 

дотор  
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндонжамц 



9 
Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгох 
асуудлыг судлан шийдвэрлэх 

02 дугаар 
сарын 20-ны 

дотор  

Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 

зөвлөл 
Ө.Сувдаа 

10 
2019 оны жилийн эцсийн татварын тайлан хүлээн авах 
ажлыг зохион байгуулах  

02 дугаар 
сарын 10-ны 

дотор 
Татварын хэлтэс Д.Цэрэнболд 

11 Шилэн дансны мэдээлэлд хяналт шалгалт, аудит хийх Сардаа 
Санхүүгийн хяналт, 

аудитын алба 
Б.Дарихжав 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 

Сүхбаатар сумын зарим сургууль, цэцэрлэгүүдэд 
“Боловсролын орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сургалтыг  
ДЗОУБ-ын Сэлэнгэ ОНХХ-тэй хамтран зохион 
байгуулах  

Сардаа Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

2 
Соѐлын биет бус өв, өвлөн уламжлагчдын шинэчилсэн 
мэдээллийн сангийн мэдээллийг сумдаас авч нэгтгэн 
Соѐлын өвийн үндэсний төвд хүргүүлэх 

Сардаа Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар Ч.Жаргалсайхан  

3 
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тусламж 
үйлчилгээний байдалд явцын  хяналт үнэлгээ хийх 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 
Ж.Од 

4 
Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн ур 
чадварыг сайжруулах “Цагаан дэнлүү” сувилахуйн 
өрөөг шинээр нээж, багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах  

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 
Ж.Од 

5 

Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг 
тохиолдуулан аймгийн хэмжээнд байгаа харъяалалгүй 
ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Сардаа Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар  

6 
”Хүүхэд хамгааллын статистик судалгаа-2019”, 
“Хүүхдийн аж байдлын судалгаа-2019”  судалгааг 
нэгтгэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх  

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун  

7 
Хамтарсан багийн сургалтыг бүсчилсэн хэлбэрээр 
зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 
Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршоо хариуцсан 
мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтад хамруулах 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар  

Б.Мөнхтөр 

2 
Сумдын ХАА-н тасгийн үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх  

Сардаа  Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр 

3 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд үндсэн Сардаа  Орон нутгийн өмчийн  П.Эрдэнэсайхан 



 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

хөрөнгийг эх үүсвэр тус бүрээр тулган баталгаажуулах 
ажлыг зохион байгуулах 

газар  

4 

2020 онд сумд, Засаг даргын харьяа агентлагуудаас 
хийгдэх бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөг Цахим худалдан авах 
ажиллагааны систем /www.tender.gov.mn/-д оруулах 
ажлыг зохион байгуулах  

Сардаа  

Орон нутгийн өмчийн 
газар 

П.Эрдэнэсайхан 

5 
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тооллогыг  аймгийн 
хэмжээнд зохион байгуулах  

Сардаа  Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

З.Түвшинтөгс 

6 

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн эрхтэй  
байгаль хамгаалагчдын 2019 оны тайланг  БОАЖЯ, 
Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газарт хүргүүлж, 
байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн эрхийг 
сунгуулах ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

З.Түвшинтөгс 


