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СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
 

    2018.11.05 

 
№ 

Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба,  газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 
“Удирдах ажилтны мэдээллийн цаг” арга хэмжээг зохион 
байгуулах  

11-р сарын 13 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

2 

Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг  
хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах, Монгол Улсын Засгийн 
газрын 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
хийгдэх төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагааг 
үнэлэх ажлыг зохион байгуулах Дэд ажлын хэсгүүдийн 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, танхим, техник 
хэрэгслээр хангах, төрийн албан хаагчдыг бүрэн 
хамруулах ажлыг зохион байгуулах  

11-р сарын      
10-25 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

Ө.Сувдаа 

3 
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний удирдах албан 
тушаалтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах  

Сардаа Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 

зөвлөл 
Ө.Сувдаа 

4 
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтыг зохион 
байгуулах  

Сардаа 

5 
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх арга 
хэмжээг зохион байгуулах  

11-р сарын 23 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

6 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит төрийн албан хаагчдын 
спортын тэмцээнийг зохион байгуулах  Сардаа 

Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс, Биеийн тамир, 

спортын газар 
Б.Энхбат 

7 

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэн таны 
оролцоо” аяны хүрээнд хүнсний зах, худалдааны төвүүд 
болон ил задгай худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд 
төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж, үр дүнг тооцох 

Сардаа 
Мэргэжлийн хяналтын 

газар 
Ж.Отгонхүү 



8 

2017 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгтгэсэн 
тайлангийн аудитын шалгалтын мөрөөр хийх ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу өмнөх зөрчил дутагдлыг арилгах, 
давтан гаргахгүй байх зорилгоор сумдын санхүүгийн 
албаны дарга, төрийн сангийн мэргэжилтэн, нягтлан 
бодогч нарын бүрэлдэхүүнтэй багийг ажиллуулж, зөвлөн 
туслах, туршлага солилцох арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

 
М.Нарантуяа 

9 
Сүхбаатар сумын цэцэрлэгүүдийн 2017 он, 2018 оны 
эхний 9 сарын хугацааны санхүүгийн баримтад хяналт 
шалгалт хийж дүнг нэгтгэн сумын ЗДТГ-т хүргүүлэх. 

Сардаа 
Санхүүгийн хяналт, 

аудитын алба 
Б.Дарихжав 

10 Хөрөнгийн болон татвар төлөгчийн бааз цэгцлэх Сардаа Татварын хэлтэс Х.Батболд 

11 
Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 10-р сарын нийгэм, эдийн 
засгийн танилцуулга гаргах, тархаах 
 

11 сарын             
15-ны дотор 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 
“Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах орон нутгийн дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх нь” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах  

Сардаа 
Нийгмийн бодлогын 

хэлтэс 
Б.Энхбат 

2 

МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын багш 
нартай хамтран “Орчин үеийн сургалтын технологи арга 
зүй”, “Хүүхдийг хүчирхийллээс ангид байлгах нь” 
сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа 
Боловсрол, соѐл, 

урлагийн газар 
Ч.Жаргалсайхан 

3 

“Суурь боловсролын чанарыг ахиулахад мэдээллийн 
харилцааны технологийг оновчтой ашиглах нь” төслийн 
хүрээнд Ерөө, Бэлчир, Хараа, Орхон бүсийн сургуулийн 
түвшний  сургагч багш бэлтгэх сургалтыг  зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Боловсрол, соѐл, 

урлагийн газар 
Ч.Жаргалсайхан 

4 
Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг цогц 
үзлэг, оношилгоог Орхонтуул суманд зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

5 

Саа, саажилттай болон хэл ярианы бэрхшээлтэй 

хүүхдүүдэд  “Монголиан Азиа Рийч” ТББ-тай хамтран 

үзлэг хийж, зөвлөгөө өгөх  

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

6 
“Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-т 
хамрагдсан малчин өрхүүдийн туршлага солилцох 
уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулах 

Сардаа 
Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

7 
”Хүүхдээ сонсох өдөр” арга хэмжээ, хүүхдийн элснарыг 
чадваржуулах сургалт зохион байгуулах 

Сардаа 
Гэр бүл, хүүхэд 
,залуучуудын 

П.Оюун 



 
 

 
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 
 
 

хөгжлийн газар 

8 
”Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сэдэвт нийтлэл, 
нэвтрүүлгийн уралдааныг зохион байгуулах 

Сардаа 
Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 
газар 

П.Оюун 

9 

”Өөрчлөлтийг бид эхлүүлье” хүүхэд өсвөр үеийхнийг 
ахуйн замын халдварт өвчлөлт болон гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх аяныг ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулах  

Сардаа 
Гэр бүл хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн 
газар 

П.Оюун 

10 
Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй сүм, хийдүүдэд  гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран  хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах  

Сардаа 
Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 
газар 

П.Оюун 

11 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 
сурагчдад “Өсвөр насны хүүхдийг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх нь” сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа 
Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 
газар 

П.Оюун 

12 
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр авлага барагдуулах 
60 хоногийн аяныг зохион байгуулах  

Сардаа 
Нийгмийн даатгалын 

хэлтэс 
С.Отгонжаргал 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 
Уул уурхайн аж ахуй нэгжүүдийн нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах. Сарын турш 

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс 

А.Эрдэнэгэрэл 
 

2 
Байгалийн ургамлын аймгийн тооллого, судалгааны 
материалыг хүлээн авч үр дүнгийн талаар мэдээлэл 
хийх. 

Сардаа 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

Т.Түвшинтөгс 
3 

“Зочлох үйлчилгээ ба хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж” 
сургалтыг зохион байгуулах 

10-р сарын        
15-16 

4 
“Агаар орчны бохирдлыг бууруулахад-иргэн таны 
оролцоо” аяныг дүгнэж, үр дүнг тооцох 

Сардаа 

5 
Адра Олон Улсын байгууллагын “Органик ХАА-н 
түншлэл” төсөлтэй хамтран хоршоологчдын өдөрлөгийг 
зохион байгуулах 

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

 
Б.Мөнхтөр 

 
 6 

Малчдын зөвлөгөөн, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх 
тухай сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа  


