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№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба,  газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газрын 
2017 оны хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайланг 
хавсралт тайлангуудын хамт боловсруулж, Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх 
 

Сардаа 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар  
Ө.Сувдаа 

2 
Аймгийн ИТХ-ын 2018 оны ажлын төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан зарим асуудлуудыг аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх 

Сардаа  
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар  
Ө.Сувдаа 

3 

Сумдын 2017 оны хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнг 
үндэслэн зарим сумдад зөвлөн туслах ажлын хэсгийг 
ажиллуулах 

Сардаа 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Төрийн 

албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөл 

Ө.Сувдаа 

4 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог 
нөөцөөс нөхөх арга хэмжээг зохион байгуулах  

Сардаа  

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Төрийн 

албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөл  

Ө.Сувдаа 

5 
“Захиргааны ерөнхий хууль”-ийн хэрэгжилтийн 
талаарх судалгааг авах ажлыг зохион байгуулж ном, 
гарын авлагыг сумдад хүргүүлэх  

Сардаа  Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндонжамц 

6 

“Хэрэглэгчийн эрхийг  хамгаалах Олон Улсын    
өдөр”-ийг тохиолдуулан Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад “Хүүхэд бүрийг 
хэрэглээний соѐлд суралцуулъя” сэдэвт сургалтыг 
зохион байгуулах  

Сардаа 

Хууль, эрх зүйн 
хэлтэс,  

Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар  

Д.Ёндонжамц 
Ч.Жаргалсайхан 

7 Эрх зүйн мэдээллийн e-khutuch.mn цахим хуудсанд Сардаа  Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндонжамц 



тавигдах сум, газар, хэлтэс, албадын мэдээллийг 
нэгтгэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд хүргүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах   

8 

Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 02 дугаар сарын  нийгэм, 
эдийн засгийн танилцуулга гаргах, тархаах, 2017 оны 
жилийн эцсийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг 
аймгийн   ИТХ-д танилцуулах 

3 сарын 15-ны 
дотор 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

9 
Монгол Улсад шинэ үеийн зэвсэгт хүчин үүсч 
хөгжсөний 97 жилийн ой “Монгол цэргийн өдөр”-ийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх 

3-р сарын               
06-18 

Цэргийн штаб Т.Баяраа 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 
Төрөлжсөн хичээлийн олимпиадуудын 2-ын давааны 
бэлтгэл ажлыг ханган зохион байгуулах  

Сардаа Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан  

2 
Техник, технологийн бүсийн олимпиадыг зохион 
байгуулах  

Сардаа Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

3 
Ахмад багш Э.Дондогдоржийн нэрэмжит 
математикийн 2-р олимпиадыг Сайхан суманд зохион 
байгуулах  

Сардаа Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар Ч.Жаргалсайхан 

4 
Орхон, Сайхан суманд Халдварт болон Халдварт бус 
өвчний эрт илрүүлэг үзлэгийг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 
Ж.Од 

5 
Сүрьеэтэй тэмцэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар  
Ж.Од 

6 

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт гарсан тав хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх хурлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 

Ж.Од 

7 
Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 
бүртгэлийг зохион байгуулах  

3-р  сарын 5-7 Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Ч.Зоригтбаатар 

8 
“Би эстрадын дуучин” аймгийн уралдааныг зохион 
байгуулах 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

9 
Цахим орчин дахь хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, 
зөрчлийг бууруулах, мэдээллийн технологийн 
зохистой хэрэглээг дэмжих ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

10 
Зорилтот бүлгийн гэр бүлд хэрэгжүүлэх “Нэг                
хүүхэд-Нэг байгууллага” аяныг өрнүүлэх 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

11 Малчин даатгуулагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох Сардаа  Нийгмийн даатгалын С.Отгонжаргал 



 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх сургалт сурталчилгаа 
зохион байгуулах 

хэлтэс 

12 
Идэрчүүдийн аймгийн аварга шалгаруулах 
волейболын тэмцээнийг зохион байгуулах  

 03-р сарын 
09-11 

Биеийн тамир, 
спортын газар  

Б.Батулга 

13 
Боксын залуучуудын Улсын аварга шалгаруулах 
тэмцээнийг Монголын Боксын холбоотой хамтран 
зохион байгуулах  

3-р сарын 6-11 
Биеийн тамир, 
спортын газар  Б.Батулга 

14 
Цагдаагийн газрын нэрэмжит “Сагсан бөмбөг”-ийн 
аймгийн аварга шалгаруулах идэрчүүдийн  
тэмцээнийг зохион байгуулах  

03 сарын                 
23-25 

Биеийн тамир, 
спортын газар  Б.Баттулга  

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 
Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, сургалт 
сурталчилгаа зохион байгуулах 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
Т.Түвшинтөгс 

2 

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлыг 
хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
Т.Түвшинтөгс 

3 
2018 онд тариалах талбай, шаардагдах дутагдах 
үрийн захиалгыг сумдаас авч нэгтгэх 

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар  
Б.Мөнхтөр 

4 
Ургамал хамгааллын бодисын захиалгыг сумдаас авч 
нэгтгэх 

Сардаа  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар  
Б.Мөнхтөр 

5 
Мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилт болон мал 
төлөлт, малын зүй бус хорогдлын  мэдээг авах 

Сардаа  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар  
Б.Мөнхтөр 

 

6 

Япон улсын Жайка олон улсын хамтын ажиллагааны 
байгууллага, ХААИС-тай  хамтран “Зөгий аж ахуйг 
дэмжих, үр ашгийг нэмэгдүүлэх” сургалтыг зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

 

7 
Монгол орны геологи орчны тоон мэдээллийн санг 
аймгийн хэмжээнд хэрэглээнд нэвтрүүлэх Сардаа  

Газрын харилцаа, 
барилга хот 

байгуулалтын газар  
Б.Саруултөгс 

8 
Сумдын худалдан авах ажиллагааны үйл явц, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх 

Сардаа  
Орон нутгийн өмчийн 

газар 
П.Эрдэнэсайхан 


