
 
БАТЛАВ.  

                  АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА            Ш.ОРГИЛ 
 

                                                                    2019 оны .......-р сарын ........-ны өдөр 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2019 ОНЫ 12-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба, газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

     

1 
Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн ой, аймгийн 
“Ургацын баяр”-ыг зохион байгуулах 

12-р сарын           
04-06 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар,  
Ажлын хэсэг 

Ө.Сувдаа 
 

2 
Аймгийн 2020 оны төсвийн төслийг боловсруулан 
аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэх.  

Сардаа 
Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэс 
О.Мөнхбаяр 

3 
Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 
өргөтгөсөн хурлыг зохион байгуулах  

12-р сарын 06 Төрийн албаны зөвлөл 
Ө.Сувдаа 

4 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, 
төрийн сангийн хэлтсийн дарга, Байгаль орчин 
аялал жуулчлалын газрын даргын сонгон 
шалгаруулалтыг зохион байгуулах  

12-р сарын 23 Төрийн албаны зөвлөл  Ө.Сувдаа 

5 
Аймгийн Засаг даргын салбарын  сайдуудтай 2019 
онд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн тайланг 
холбогдох яамдад хүргүүлэх  

Сардаа  Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар  

Ө.Сувдаа 

6 
Сум, агентлагийн 2019 оны үйл ажиллагааны 
тайланг хүлээн авч, хяналт шинжилгээ үнэлгээ 
хийж, үр дүнг тооцох  

Сардаа  Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

Д.Лувсандагва 

7 
Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 11 сарын нийгэм, эдийн 
засгийн танилцуулга гаргах, тархаах 
 

12-р сарын               
15-ны дотор 

Статистикийн хэлтэс 
Д.Гүндэгмаа 

8 
Татварын Ерөнхий газраас ирүүлсэн удирдамжийн 
дагуу Онцгой албан татварын тэмдгийн шалгалтыг 
зохион байгуулах  

Сардаа Татварын хэлтэс 
 



9 
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл 
ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийх 

Сардаа Санхүүгийн хяналт 
аудитын газар 

Б.Дарихжав 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 Энэ оны 4 дүгээр улиралд гарсан 5 хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдлийн тохиолдлыг магадлан 
хэлэлцэх хурлыг зохион байгуулах 

Сардаа  Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

2 “БЗДХ, Олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн өнөөгийн 
байдал” сэдвээр сүрьеэгийн мэргэжлийн эмч, бүх 
шатны эрүүл мэндийн байгууллагын эмч нарт 
сургалт зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

3 Эрүүл мэндийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн байдалд явцын 
үнэлгээ хийх 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

4 Сүхбаатар суманд Сүрьеэгийн эрт илрүүлгийн 
үзлэгийг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

5 Халдварт болон халдварт бус өвчнийг эрт 
илрүүлэх цогц үзлэгийн 2 дах шатны ээлжит 
үзлэгийг Хэрх тосгонд зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

6 ДОХ-ын эсрэг дэлхийн өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

7 Сумдын нийгмийн даатгалын байцаагчдын 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулах  

Сардаа Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс  

С.Отгонжаргал 

8  “Оны онцлох хүүхэд” шалгаруулах арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 

П.Оюун 

9 Хүүхэд хамгааллын явуулын үйлчилгээг Мандал, 
Баянгол, Алтанбулаг, Сүхбаатар суманд зохион 
байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 

П.Оюун 

10 Чөлөөт бөх, Самбо бөх, Сагсан бөмбөгийн өсвөр 
үеийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг 
зохион байгуулах  

Сардаа Биеийн тамир, спортын 
газар  

У.Батмөнх 

11 Жү-до бөхийн өсвөр үеийн аймгийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг Сант суманд зохион 
байгуулах  

Сардаа Биеийн тамир, спортын 
газар  

У.Батмөнх  

12 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спортын арга 
хэмжээг зохион байгуулах  

Сардаа Биеийн тамир, спортын 
газар  

У.Батмөнх 

13 Ахмадын хийн дасгал, шагайн наадгайн аймгийн 
аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах  

Сардаа Биеийн тамир, спортын 
газар  

У.Батмөнх 



 
 
 
 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 
 
 
 
 
 
 

Гурав.Хөгжлийн  бодлогын хүрээнд: 

1 Мал хамгаалах сангаас эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 
мал, амьтан зээлээр авсан иргэн, аж ахуйн 
нэгжүүдтэй тооцоо нийлэх, цаашид авах арга  
хэмжээг төлөвлөх 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар  

 

Б.Мөнхтөр 

2 Улаанбуудайн урамшуулалд хамрагдах аж ахуйн 
нэгж, иргэдийн материалыг сумдаас хүлээн авч 
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлэх 

Сардаа  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

Б.Мөнхтөр 

3 2019 оны жилийн эцсийн мал тооллогын ажлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа Статистикийн хэлтэс, 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

Д.Гүндэгмаа 
Б.Мөнхтөр 

4 БОАЖЯ, МХЕГ-тай хамтран хууль бус мод 
бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар  
З.Түвшинтөгс 

5 “Байгаль хамгаалагчдын нэгдсэн зөвөлгөөн”-ийг 
зохион байгуулах 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
З.Түвшинтөгс 

6 Халдварт болон шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан 
болон эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээ, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг технологийн хугацаанд хийх 
ажлыг зохион байгуулах. 

Сардаа 

Мал эмнэлгийн газар  С.Ариунтөгс 

7 Мал эмнэлгийн гэрчилгээ, баталгаажуулалтын 
системийг нэвтрүүлэх 

Сардаа 
Мал эмнэлгийн газар С.Ариунтөгс 


