
           
  

                               АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА            Ш.ОРГИЛ 
 

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

 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба, газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 

Дэлхийн улс орнуудад дэгдсэн “COVID-19” 
короновирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж, Алтанбулаг хилийн боомтоор орж 
ирж буй Монгол Улсын иргэдийг тусгаарлах, ачаа 
тээврийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажлыг зохион 
байгуулах  

Сардаа  

Аймгийн Онцгой комисс, 
аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар, 
холбогдох газрууд  

Ө.Сувдаа 

2 

Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд иргэдээс 
гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 
2020 оны 1-р улирлын тайланг Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газарт хүргүүлэх  

4-р сарын       
10-ны дотор 

Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул  

3 

Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу захиргааны 
шийдвэрийн хувийн хэргийн бүрдүүлэлт, захиргааны 
актын хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хангуулж, иргэдийн 
эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор батлагдсан хуваарийн дагуу 
Алтанбулаг, Баруунбүрэн сумын Засаг даргын Тамгын 
газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Биеийн 
тамир, спортын газар, Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газрын шийдвэрийг хянах, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах  

Сардаа  Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндонжамц 

4 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналтын Сардаа  Онцгой байдлын газар, Г.Баатар 



цэг ажиллуулах холбогдох газрууд  

5 
Шар усны үер, ой хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх ухуулга сурталчилгаа, сэрэмжлүүлэгийн 
ажлыг хэрэгжүүлэх 

Сардаа  Онцгой байдлын газар  Г.Баатар 

6 

Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт 
болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулж, байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд  эрсдэлийн 
тойм судалгаа хийх 

Сардаа  Онцгой байдлын газар  Г.Баатар 

7 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2020 оны 1-р улирлын 
татварын тайлан хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  Татварын хэлтэс Б.Цэрэнболд 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 

“Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслөөс хэрэгжүүлж 
буй “Орон зайнаас үл хамааран суралцъя” төслийн 
хүрээнд сургалтын менежерүүдэд зориулсан онлайн 
сургалтыг зохион байгуулах  

Сардаа Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар  

Ч.Жаргалсайхан  

2 
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн 
үйлчилгээний төсөл хөтөлбөр, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төсөл хөтөлбөрт иргэдийг хамруулах 

Сардаа  Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар  Л.Зоригтбаатар  

3 
2018 оноос 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний хооронд 
шинээр тэтгэвэр тогтоолгосон иргэдийн материал, 
тэтгэвэр тогтоолтод хяналт шалгалт хийх  

Сардаа Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс С.Отгонжаргал 

4 
”Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч-2020” аяныг өрнүүлэх Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 
газар 

П.Оюун 

5 
“Угийн бичиг Мон” цахим хуудсыг иргэд олон нийтэд 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулах  

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 
Хаврын тариалалтын хөрс боловсруулалт, техникийн 
бэлэн байдал, бэлтгэл ажлыг хангуулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх  

Сардаа  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

2 
Зээлийн батлан даалтын сан, сум хөгжүүлэх сангийн 1 
дүгээр улирлын тайлан, мэдээг гаргаж ХХААХҮЯ-нд 
хүргүүлэх 

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

3 
Мал төллөлт, төл бойжилт, том малын зүй бус 
хорогдол,  сумдын хаваржилтын цаг үеийн нөхцөл 
байдалтай газар дээр нь танилцаж, мэдээллийг  

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 



 
 
 
 
 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 

холбогдох газарт хүргүүлэх 

4 

“Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх 
тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын 
хянан баталгааны мониторингийн сүлжээ байгуулах” 
системийг хүлээн хүлээн авах 

Сардаа 
Газрын харилцаа, 

барилга хот 
байгуулалтын газар 

Б.Саруултөгс 

5 
Улсын болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах 
төсөл арга хэмжээнд барилгын ажлыг эхлүүлэх 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгож, хяналт тавих  

Сардаа 
Газрын харилцаа, 

барилга хот 
байгуулалтын газар 

Б.Саруултөгс 

6 

Монгол улсын хилээр нэвтрүүлж буй мал, амьтан 
тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний экспорт 
импорт, дамжин өнгөрүүлэх үеийн мал эмнэлгийн 
баталгаажуулалтын хяналтыг хэрэгжүүлэх  

Сардаа Мал эмнэлгийн газар С.Ариунтөгс 

7 

Мал эмнэлгийн гэрчилгээжүүлэлтийг хийж мал, амьтны 
хөдөлгөөнийг хяналтад оруулах, мал, амьтны гоц 
халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион 
байгуулах  

Сардаа Мал эмнэлгийн газар С.Ариунтөгс 


