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СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2019 ОНЫ 9-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2019.09.02 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба, газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 
“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-ийг 
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах  

9-р сарын 6-13 
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

2 
Аймгийн удирдах ажилтнуудын “Мэдээллийн цаг” 
арга хэмжээг зохион байгуулах 

9-р сарын 2 
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

3 

Монгол Улсын Засгийн газар, аймгийн Засаг даргын 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт, удаашралтай байгаа зорилт, арга хэмжээг 
тодотгох, эрчимжүүлэх талаар сумдын Засаг дарга 
нарт үүрэг чиглэл өгөх арга хэмжээг Хүдэр суманд 
зохион байгуулах 

9-р сарын 13 

Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газар,  

Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

Ө.Сувдаа 
Д.Лувсандагва 

4 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор орон даяар  
хэрэгжүүлж буй  “Хайртай” аяны бэлтгэлийг хангаж,  
зохион байгуулах  

9-р сарын 2-3 Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газар  Ө.Сувдаа 

5 

Япон Улсын Шизоуко мужтай байгуулсан хамтын 
ажиллагааны хүрээнд  Мандал сумын "Нарны домог" 
бүжгийн хамтлагийн тоглолтыг  тус мужид зохион 
байгуулах  

9-р сарын  
21-25 

Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул  

6 

Гэмт хэрэг гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гэмт 
хэргийг илрүүлэх, нотлон тогтоох зорилгоор “Дардас” 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах  Сардаа  

Хууль,  эрх зүйн 
хэлтэс, 

Цагдаагийн газар, 
Шүүхийн 

шинжилгээний алба 

Д.Ёндонжамц 
А.Энхбат 

У.Төгөлдөр 

7 
Дайчилгааны l дүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн, 
цэргийн дүйцүүлэх албаны “Тусгай үүргийн бэлтгэл” 

9-р сарын 10-25 
 

Цэргийн штаб Б.Энхболд  



сургалтыг явуулах  

8 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит цэрэг спортын “Дөл” 
тэмцээнийг ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд  
зохион явуулах 

Сардаа  Цэргийн штаб Б.Энхболд  

9 
Байшин орон, сууцны тооллогын мэдээлэл цуглуулах 
тоологчдод сургалт хийх 

9-р сарын 19-21 Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

10 
Хүдэр, Хушаат суманд санхүүгийн дотоод аудитын 
шалгалт хийх 

Сардаа 
Санхүүгийн хяналт, 

дотоод аудитын алба 
Б.Дарихжав 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 2019-2020 оны хичээлийн жилийн нээлтийг зохион 
байгуулах  

9-р сарын 01 Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс, Боловсрол 

соѐл урлагийн газар 

Б.Энхбат 
Ч.Жаргалсайхан 

2 Хүүхдийн спортын VI наадамд аймгийн шигшээ 
багийн тамирчдыг оролцуулах арга хэмжээг зохион 
байгуулах  

9-р сарын 9-15 Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс, Биеийн 

тамир, спортын газар 

Б.Энхбат 
У.Батмөнх 

3 Аймгийн Боловсрол соѐл урлагийн газрын 60 жилийн 
ойг зохион байгуулах 

9-р сарын 17 Боловсрол, соѐл. 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан  

4 Соѐлын ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх   9-р сарын 06-07 Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

5  “Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг 
үзлэг”-ийг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

6 Төсөл, хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах 
иргэдийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулах  

Сардаа  Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар 

7 Залуучуудын хөгжлийн сарын аяныг зохион 
байгуулах 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

П.Оюун 

8 Усанд сэлэлтийн Улсын аварга шалгаруулах 
тэмцээнийг зохион байгуулах  

9-р сарын 28 Биеийн тамир, 
спортын газар  

У.Батмөнх 

Гурав.Хөгжлийн  бодлогын хүрээнд: 

1 Аймгийн “Ургацын штаб”-ыг ажиллуулж, цаг агаарын 
урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг түргэн шуурхай 
хүргэх,  ургац хураалтын  мэдээ мэдээллийг сумдаас 
авах, нэгтгэх, холбогдох газруудад мэдээлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Ус, цаг уур, орчны 
шинжилгээний төв 

Б.Мөнхтөр 
М.Рэгзэдмаа 

2 Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах “Намрын 
ногоон өдрүүд” нэгдсэн арга хэмжээнд аймгийн 
төлөөллийг зохион байгуулан оролцуулж, “Шинэ 

9-р сарын 15-30  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар  
Б.Мөнхтөр  



 
 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

ургацын төмс, хүнсний ногооны үзэсгэлэн худалдаа”-г 
дүүрэг бүрт зохион байгуулах 

3 Улаан буудайн 2020 оны үрийн нөөцийг бүрдүүлэх 
зорилгоор үрийн тариалангийн сортын хянан 
баталгааг явуулж,  дүнг ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэх 

9 сарын 10-ны 
дотор 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр  

4 Бод  малд  үзлэг ангилалт хийх, үржилд ашиглаж буй 
хээлтүүлэгч цөм сүргийн малыг ялган тэмдэглэх, 
төлийн мэдээг нэгтгэн баталгаажуулах, бэлчээрийн 
даац тодорхойлох аргачлалд хэрэглэгдэх мэдээлэл 
цуглуулах ажлыг тус тус зохион байгуулах  

Сардаа  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр  

5 Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах, мал, амьтны 
гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх ажлыг аймгийн 
хэмжээнд оновчтой төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах 

Сардаа  Мал, эмнэлгийн газар С.Ариунтөгс 

6 Зүүнбүрэн, Түшиг, Цагааннуур сумдад цөлжилтийн 
хэмжилт судалгаа хийх  

Сардаа 
Ус, цаг уур, орчны 
шинжилгээний төв 

С.Ариунтөгс  

7 “Бүх нийтийн мод тарих  өдөр”-ийн хүрээнд “Өрх бүр 
2 мод” хөдөлгөөнийг өрнүүлэх 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар  
З.Түвшинтөгс 

8 “Байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн Үндэсний III 
чуулга”-нд ойн санг гэрээгээр эзэмшигч 
нөхөрлөлүүдийг зохион байгуулан оролцуулах  

Сардаа  
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар  
З.Түвшинтөгс 

9 
“Бүх нийтээрээ цэвэрлэгээнд нэгдэе” аяныг өрнүүлэх Сардаа 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар  

З.Түвшинтөгс 

10 
Усны тооллогыг явуулах Сардаа 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар  

З.Түвшинтөгс 


