
           
                     БАТЛАВ. 

                               АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА            Ш.ОРГИЛ 
 

         
        2020 оны .......-р сарын ........-ны өдөр 

 
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2020 ОНЫ 7 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба, газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 
Ардын хувьсгалын 99 жилийн ой, Сэлэнгэ аймаг 
байгуулагдсаны 89 жилийн ой аймгийн баяр наадмыг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх  

7-р сарын 11, 12 
Баяр наадмыг зохион 

байгуулах комисс 

 
Ж.Сайнцог 

 

2 

Төрийн албаны зөвлөлөөс орон нутагт ажиллах 
удирдамжийн дагуу сумдын Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга нартай хийх цахим уулзалт, аймгийн 
Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар 
хэлтсийн дарга нартай хийх хэлэлцүүлгийг зохион 
байгуулах  

7-р сарын 1, 2 Төрийн албаны 
зөвлөлийн Сэлэнгэ 
аймаг дахь салбар 

зөвлөл,  
Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 

Ө.Сувдаа 

3 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн аймагт хамааралтай 
заалтуудын хэрэгжилтийн тайлан болон иргэдээс 
төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 
санал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн эхний 
хагас жилийн тайланг нэгтгэн боловсруулж, Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх 

7-р сарын   10-ны 
дотор 

Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газар, 
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс,  
Хяналт, шинжилгээ 

үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

Ө.Сувдаа 
Б.Болорзул  

Д.Лувсандагва 

4 

Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх боломжийг 
бүрдүүлэх зорилгоор Улсын хэмжээнд хийгдэж буй 
үйлчилгээний нэгдсэн төвийг операторын горимд 
шилжүүлэх ажлын хүрээнд Хушаат, Баянгол, Орхон, 
Ерөө, Зүүнбүрэн, Түшиг, Сант, Баруунбүрэн сумдын 
төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтыг зохион 
байгуулж, ажлыг эхлүүлэх  

7-р сарын 1 
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул  

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 Их, дээд сургууль, коллежид элсэхийг хүсэгчдээс 7-р сарын 2-6 Боловсрол, соѐл Ч.Жаргалсайхан 



 
 

 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

авах элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах   урлагийн газар 

2 
 

ЕБС, цэцэрлэгт багшаар ажиллах хүсэлтэй их, дээд 
сургууль төгсөгчдийг хүний нөөцийн бүртгэлд бүртгэх  

Сардаа Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан  

3 Коронавируст  халдвар (КОВИД-19)-аас урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгааг 
тогтмол хийж, зөвлөмжийг хүргүүлэх, өндөржүүлсэн 
бэлэн байдлыг хангаж ажиллах 

Сардаа  Эрүүл мэндийн газар 

Ж.Од 

4 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн 
үйлчилгээний сэргээн засах үйлчилгээнд “Ахмад 
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг 
хамруулах  

Сардаа Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар  

5 
Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн 

санхүүгийн дэмжлэгт малчин өрхийг хамруулах 

Сардаа Хөдөлмөр, 
халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

6 “Дунгийн эгшиг” яруу найргийн 2 дугаар шатны 
уралдааныг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 

хөгжлийн газар 
П.Оюун 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 Эрчимжсэн мал аж ахуй, бэлчээрийн худгийн 
судалгааг аймгийн хэмжээнд шинэчлэн гаргах 

Сардаа  Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр 

2 Мод үржүүлгийн газруудын бүртгэл, тооллого, 
судалгааны ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  Байгаль, орчин аялал 
жуулчлалын газар  

З.Түвшинтөгс 

3 Томоохон ус ашиглагч уул уурхайн аж ахуйн 
нэгжүүдийн усны орлогыг төвлөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Сардаа  Байгаль, орчин аялал 
жуулчлалын газар  З.Түвшинтөгс 

4 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны 
худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг 
нэгтгэн Сангийн яаманд  хүргүүлэх  

07 дугаар сарын 
15-ны дотор   

Орон нутгийн өмчийн 
газар   П.Эрдэнэсайхан 

5 Сумдын 2021 оны газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд санал авах ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  Газрын харилцаа, 
барилга хот 

байгуулалтын газар 
Б.Саруултөгс 

6 Мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтгэлийн арга 
хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах 

Сардаа  Мал эмнэлгийн газар  
С.Ариунтөгс 


