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СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2019 ОНЫ 4-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2019.04.05 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба, газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 

Тариаланчдын Улсын зөвлөгөөнд аймгийн 
төлөөллийг  зохион байгуулан  оролцуулах 

4-р сарын 10 

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр  

 

2 
Аймгийн “Тариаланчдын зөвлөгөөн”-ийг зохион 
байгуулах  

4-р сарын 18 
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

3 

“Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж, өрхийн аж ахуйг 
дэмжих жил”-ийн хүрээнд өрхийн аж ахуйн 
эрхлэгчдийн зөвлөгөөн, бараа бүтээгдэхүүний 
үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах  

4-р сарын 19 
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

4 
Удирдах ажилтны “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг 
зохион байгуулах  

4-р сарын 9 
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

5 

Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд иргэдээс 
гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 
2019 оны 1-р улирлын тайланг Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газарт хүргүүлэх  

4-р сарын 10-ны 
дотор 

Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул  

6 
Сумдын болон төр, төсвийн байгууллагуудын архив, 
албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын 
зохион байгуулалтын ажлыг шалгах 

Сардаа  
Хууль, эрх зүйн 

хэлтэс 
Д.Ёндонжамц 

7 
Байгууллагын удирдлага, архив, бичиг хэргийн 
ажилтнуудад зориулсан чадавхжуулах сургалтыг 
зохион байгуулах 

Сардаа 
Хууль, эрх зүйн 

хэлтэс 
Д.Ёндонжамц 

8 2019 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлагыг зохион 4-р сарын 20-оос Цэргийн штаб Б.Энхболд 



байгуулах  5-р сарын 10-ны 
дотор 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 Улсын төрөлжсөн хичээлийн олимпиадын 3-ын 
давааг үргэлжлүүлэн  зохион байгуулах 

Сардаа Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

2 Их, дээд сургууль, коллежид элсэхийг хүсэгч болон 
босго онооны шалгуур хангаагүй элсэгчдээс монгол 
хэлбичгийн дахин шалгалтыг авах 

Сардаа Боловсрол соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

3 Эрүүл мэндийн салбарын эмч, сувилагч, эмнэлгийн  
тусгай мэргэжилтэн, ажилчдын дунд ажил мэргэжил, 
урлаг спортын тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

4 “Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр”-ийг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

5 “Хачгаар дамжих халдварын оношилгоо, урьдчилан 

сэргийлэлт” Олон Улсын зөвлөгөөнийг зохион 

байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

6 “Халдварт болон халдварт бус өвчний цогц илрүүлэг, 
үзлэг оношилгоо”-г  Шаамар суманд зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

7 “Бид хөдөлмөрч Сэлэнгэчүүд” үзэсгэлэн худалдааг 
зохион байгуулах 

Сардаа Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар 

8 “Иргэд төвтэй хөдөлмөр эрхлэлт” хөдөлмөрийн 
өдөрлөгийг зохион байгуулах 

Сардаа Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар 

9 “Бага насны хүүхдийг осол гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэх нь” аяныг зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

П.Оюун 

10 “Оюуны давалгаа-V” илтгэлийн уралдааныг зохион 
байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

П.Оюун 

11 “Монголын хүүхдүүд” хүүхдийн урлагийн их наадмын 
1 дүгээр шатны шалгаруулалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

П.Оюун 

12 Нийтийн тээвэр эрхлэгч /такси/-ны жолооч нарт 
хүүхэд хамгааллын сургалт зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

П.Оюун 



13 Ерөнхий боловсролын сургуулийн болон дотуур 
байрны багш, эцэг эхчүүдэд “Хүүхэд хүмүүжлийн 
эерэг арга” сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 

П.Оюун 

14 Тэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төсвийн 
төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үндэслэлийг шалгах ажлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс 

С.Отгонжаргал 

15 Самбо бөхийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 
зохион байгуулах  

Сардаа  Биеийн тамир, 
спортын газар 

У.Батмөнх 

16 Хүүхдийн спортын наадмын волейболын төвийн 
бүсийн  тэмцээнийг  Мандал суманд зохион 
байгуулах 

4-р сарын            
19-21 

Биеийн тамир, 
спортын газар 

У.Батмөнх 

17 Хөнгөн атлетик,  сумо бөхийн аймгийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах 

Сардаа Биеийн тамир, 
спортын газар 

У.Батмөнх 

18 Ц.Төмөрхуяг багшийн нэрэмжит хичээл олимпиадыг 
зохион байгуулах 

4-р сарын 27-28 Биеийн тамир, 
спортын газар 

У.Батмөнх 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 Хаврын хуурайшилтын үе эхэлсэнтэй холбогдуулан 
ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулж, эргүүл, хяналтын цэгийг 
ажиллуулах  

Сардаа  Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар, 
Онцгой байдлын 

газар, Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

З.Түвшинтөгс 
Т.Баатар 

Ж.Отгонхүү 

2 Бүх нийтийн хог цэвэрлэх нэгдсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

Сардаа  Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар, 

Сумдын Засаг даргын 
Тамгын газар  

З.Түвшинтөгс 
 

3 “Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье” 
аянд оролцогч аж ахуйн нэгжийг бүртгэж, асуумж авч 
холбогдох газарт хүргүүлэх 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр 

4 “Сэлэнгэд үйлдвэрлэв”, Сэлэнгэ аймгийн 17 сумын 
хоол үйлдвэрлэлийн газруудын “Брэнд хоол”-ыг 
сурталчлах  өдөрлөг, өрхийн аж ахуй эрхлэгчид, хүнс, 
хоол үйлдвэрлэгчдэд зориулсан сургалтыг тус тус 
зохион байгуулах 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр 

5 Жимс, жимсгэнэ хөтөлбөрийн хүрээнд сумдаас жимс, 
жимсгэний захиалгыг авах, олгох ажлыг зохион 
байгуулах 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр 

6 Бод, бог малд үзлэг ангилалт хийх ажлыг зохион 
байгуулах 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр 



 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Аймгийн хэмжээнд худаг усны  тооллого явуулах Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр 

8 Сумдын МЭҮН-үүдийн 2018 оны ажлыг дүгнэж, 
төрөлжсөн семинар сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Мал эмнэлгийн газар С.Ариунтөгс 


