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Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хэрэгжүүлэх хэлтэс,
алба, газар

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд
“Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг
10-р сарын
Аймгийн Засаг даргын
чангатгах тухай” 258-р тогтоол хэрэгжилтийн тайланг
2-ны дотор
Тамгын газар
нэгтгэн Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх
газарт хүргүүлэх
СӨГ-ын шийдвэрлэлтийн 3-р улирлын тайланг
Төрийн захиргааны
боловсруулан Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 10-р сарын 10
удирдлагын хэлтэс
хүргүүлэх
Сэлэнгэ аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, аймгийн эдийн
10-р сарын
Аймгийн Засаг даргын
засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн
5-12
Тамгын газар
чиглэлийн төслийг боловсруулан аймгийн ИТХ-аар
хэлэлцүүлэх
Аймгийн удирдах ажилтнуудын “Мэдээллийн цаг”
Аймгийн Засаг даргын
Сардаа
арга хэмжээг зохион байгуулах
Тамгын газар
Хүдэр, Хушаат сумын ЕБС-ийн захирал, Ерөө сумын
цэцэрлэгчийн эрхлэгч, Баянгол, Орхон сум, Мандал
10-р сарын
Аймгийн Засаг даргын
сумын Хэрх, Түнхэл тосгон, Сайхан сумын Номгон
24-25
Тамгын газар, Төрийн
тосгоны соѐлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалын
албаны зөвлөлийн
сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах
салбар зөвлөл
Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тооны захиалгын
Сардаа
дагуу нөөцөөс нөхөх ажлыг зохион байгуулах
Аймгийн 2018 оны “Шударга байдлын үнэлгээ”-ний
Сардаа
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
судалгаа авах ажлыг зохион байгуулах
Иргэний улсын бүртгэлийн хаягийн сан дахь
Аймаг, сумдын ЗДТГ
Сардаа
бичвэрийг цэгцлэх судалгааг аймгийн хэмжээнд
Улсын бүртгэлийн

Хариуцах эзэн
Ө.Сувдаа

Б.Болорзул
Ж.Сайнцог

Ө.Сувдаа
Ө.Сувдаа

Д.Ёндонжамц
Б.Саранчимэг

9
10
11

12

13

1
2
3
4

5
6
7

8

9

10

зохион байгуулах
Цэргийн жинхэнэ албаны 2018 оны 2-р ээлжийн
татлагыг зохион байгуулах
2018 оны 3-р улирлын татварын тайлан хүлээн авах
ажлыг зохион байгуулах
Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 3-р улирлын нийгэм,
эдийн засгийн танилцуулга гаргах, тархаах

10-р сарын
5-14

хэлтэс
Цэргийн штаб

Сардаа

Татварын хэлтэс

10 сарын
15-ны дотор

Статистикийн хэлтэс

Б.Энхболд
Х.Батболд
Д.Гүндэгмаа

“Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт,
шинэчлэлт-2018”
аяныг
үргэлжлүүлэн
зохион
Сардаа
Статистикийн хэлтэс
байгуулах
Хүдэр суманд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, аудитын
Санхүүгийн хяналт,
Сардаа
үйл ажиллагаа явуулж, сургалт зохион байгуулах
аудитын алба
Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
“Багшийн хөгжил 2018” аяныг зохион байгуулах
Сардаа
Нийгмийн бодлогын
хэлтэс
Дэлхийн болон Монголын багш нарын өдрийг 10-р сарын 3
Нийгмийн бодлогын
аймгийн хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлэх
хэлтэс
“Ахмад багш нарын аймгийн 2 дугаар зөвлөгөөн”-ийг 10-р сарын 24
Боловсрол, соѐл
зохион байгуулах
урлагийн газар
Хичээл бүрээр сурлагын амжилтын түвшин тогтоох
10-р сарын
Боловсрол, соѐл
шалгалтыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах
20-оос
урлагийн газар
ажлыг эхлүүлэх
Аймгийн “Соѐлын ажилтны өдөр”-ийг тэмдэглэх 10-р сарын 02
Боловсрол, соѐл,
ажлыг зохион байгуулахр
урлагийн газар
“Элэг бүтэн Монгол 2” хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
эхлүүлэх
Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг
Сардаа
Хөдөлмөр, халамжийн
хүртээмжтэй, чанартай хүргэж үйлчилгээний нэр
үйлчилгээний газар
төрлийг нэмэгдүүлж, иргэдийг ажилд зуучлах
Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн
Сардаа
Хөдөлмөр, халамжийн
зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааны ажлыг
үйлчилгээний газар
эхлүүлэх
“Манлайлагч оюутан” илтгэлийн уралдааныг зохион
Сардаа
Гэр бүл, хүүхэд,
байгуулах
залуучуудын хөгжлийн
газар
Алтанбулаг, Түшиг, Орхонтуул сумдад Хүүхдийн
Сардаа
Гэр бүл, хүүхэд,
чуулган зохион байгуулах
залуучуудын хөгжлийн

Д.Гүндэгмаа
Б.Дарихжав
Б.Энхбат
Б.Энхбат
Ч.Жаргалсайхан
Ч.Жаргалсайхан
Ч.Жаргалсайхан
Ж.Од
Л.Зоригтбаатар
Л.Зоригтбаатар
П.Оюун
П.Оюун
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газар
Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран
Сардаа
Гэр бүл, хүүхэд,
“Аавууд бидний бахархал” уулзалтыг зохион
залуучуудын хөгжлийн
байгуулах
газар
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын нэрэмжит “Иргэдийн
10-р сарын
Биеийн тамир,
спортын наадам”-ыг 2 үе шаттай зохион байгуулах
6, 7
спортын газар
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд
“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг зохион байгуулж,
Байгаль орчин, аялал
Сардаа
үр дүнг тооцох
жуулчлалын газар
“Зочлох үйлчилгээ ба хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж”
Байгаль орчин, аялал
10-р сарын
сургалтыг Сүхбаатар, Мандал сумдад зохион
жуулчлалын газар
8-11
байгуулах
Сэлэнгийн бүсийн сумдын ойн санг гэрээгээр
Байгаль орчин, аялал
эзэмшигч
нөхөрлөлүүдэд
тогтвортой
аялал
жуулчлалын газар
Сардаа
жуулчлал ба НИТАЖ-ын тухай ойлголт өгч, мэдээлэл
хийх
Хог хаягдлыг ангилан ялгах, хог хаягдал хаяхгүй
Байгаль орчин, аялал
байх чиглэлээр танин мэдэхүй, эрүүл ахуйн сургалт,
Сардаа
жуулчлалын газар
дадлагын хичээлийг ЕБС-иудад явуулах
Явуулын ахуй үйлчилгээг сумдад зохион байгуулж,
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Сардаа
үр дүнг тооцох
газар
Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Сардаа
хангуулах ажлыг эрчимжүүлэх
газар
“Мэрси кор” ОУБ-тай хамтран
Зүүнбүрэн,
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Баруунбүрэн сумдад бод малын ангилалт хийж
газар
“Мал сүргийн чанар, эрүүл мэндийг сайжруулах,
эдийн засгийн эргэлтийг эрчимжүүлэх дунд болон
Сардаа
урт хугацааны стратеги төлөвлөгөө”-г боловсруулан
сумдын ХАА-н мал зүйчдийг 10 хоногийн сургалтанд
хамруулах
Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
хүрээнд үүлдэр, омгийн малыг үржүүлэх бүс
газар
Сардаа
байршлыг тогтоох, тоо толгой, ашиг шимийн малын
судалгааг гаргах

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

П.Оюун
У.Батмөнх
З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс

З.Түвшинтөгс
Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр

Б.Мөнхтөр

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2018 ОНЫ 06-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2018.07.05
№

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Хэрэгжилт
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АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

