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СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2019 ОНЫ 2 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

2019.02.04 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба, газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 
“Атар нутгийн амар мэнд” телевизийн нэвтрүүлгийг 
бэлтгэж, нийтийн хүртээл болгох 

2-р сарын 6 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

2 
Сар шинийн баярт зориулсан үндэсний бөхийн 
барилдааныг зохион байгуулах  

2-р сарын 1 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

3 

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

2-р сарын     
10-ны дотор 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын 

бодлогын хэлтсүүд 
Ө.Сувдаа 

4 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2018 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланг цахимаар хүлээн авах 

Сардаа  
Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэс 
О.Мөнхбаяр 

5 
Нийгмийн даатгалын сан, Эрүүл мэндийн даатгалын 
сан, Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний сангуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх  

Сардаа  
Санхүүгийн хяналт, 

аудитын алба 
Б.Дарихжав 

 

6 

2018 оны хувь хүний орлогын албан татварын 
хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тайлан, аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татварын тайлан, бусад татвар, төлбөр 
хураамжийн тайланг хүлээн авч баталгаажуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа  Татварын хэлтэс Х.Батболд 

7 
Жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсан аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, иргэдийг хамарсан хяналт, 
шалгалтыг тусгай удирдамжийн дагуу явуулах  

Сардаа  Татварын хэлтэс Х.Батболд  

8 
Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 1-р сарын байдлаарх 
нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гаргаж тархаах 

2-р сарын    
15-ны дотор 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 



1 
Түүх соѐлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн Улсын тооллогыг 
эхлүүлж, аймгийн Нэгдсэн музейн үзмэрийг тоолж, 
зарим сумдад тооллогын ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар Ч.Жаргалсайхан 

2 

“Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-аас зохион байгуулсан 
“Хүмүүжлийн эерэг арга аргачлал”-ын үндэсний сургагч 
багш бэлтгэх  сургалтанд хамрагдсан арга зүйчидтэй 
хамтран цэцэрлэгийн туслах багш нарт зориулсан 
сургалтыг зохион байгуулах  

Сардаа  Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

3 
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн багийн сонгон 
шалгаруулалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 
Ж.Од 

4 
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх 

2-р сарын     
2-4 

 

Эрүүл мэндийн газар  
Ж.Од 

5 

“Ахуйн орчны түлэгдэлтээс сэргийлье”, “Аюулгүй 
орчныг бүрдүүлцгээе-Анхаарал болгоомжтой 
алхацгаая”  сарын аяныг тус тус зохион байгуулах 
 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 

Ж.Од 

6 
Хамтарсан багийн нийгмийн ажилтнуудыг 
чадавхжуулах сургалт, гэр бүлийн зөвлөгч багш 
бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

7 
Аймгийн аварга шалгаруулах даамны тэмцээн, 
ширээний теннисний тэмцээнийг тус тус зохион 
байгуулах 

2-р сарын     
9, 10 нд 

Биеийн тамир, спортын 
газар  У.Батмөнх 

8 
 Аймгийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн 
тэмцээнийг зохион байгуулах  

2-р сарын  
15-17  

Биеийн тамир, спортын 
газар  

У.Батмөнх 
 

9 
Өсвөрийн аймгийн аварга шалгаруулах шатрын 
тэмцээнийг зохион байгуулах 

2-р сарын 22 Биеийн тамир, спортын 
газар, аймгийн Шатрын 

холбоо  
У.Батмөнх 

     

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 
Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлын хүрээнд зарим 
сумдын мод бэлтгэлийн гүйцэтгэлд технологийн хяналт 
тавих 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
Т.Түвшинтөгс 

2 

Баруунбүрэн, Цагааннуур, Ерөө /Бугант/ сумдын 
төсөлд хамрагдсан ойн санг гэрээгээр эзэмшигч 
нөхөрлөлүүдийн 10 жилийн ойн менежментийн 
төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэх 



 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 

 

 

 

 

  

3 
“Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье” 
аяныг аймгийн хэмжээнд өрнүүлэх 

Сарын турш 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

4 
Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах   

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

5 

2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
төлөвлөгөөний дагуу  захиалагчийн захиалгын зураг 
төсөв, ажлын даалгаврыг үндэслэн тендер 
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах 

Сарын турш 
Орон нутгийн өмчийн 

газар 
П.Эрдэнэсайхан  

6 

Аймгийн хэмжээнд гарсан ДМАЭМБ, УМЭҮГ-аас 
мэдээлсэн халдварт өвчний мэдээлэлийг нэгтгэх, 
удирдлагуудыг мэдээллээр хангах, онош тодорхойгүй 
өвчин, мал амьтан олноор хорогдох дуудлагын дагуу 
ажиллах. 

Сарын турш Мал эмнэлгийн газар С.Ариунтөгс 


