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Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хэрэгжүүлэх хэлтэс,
алба, газар
Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд:
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн
6-р сарын
Аймгийн Засаг даргын
2017 оны хагас жилийн тайланг Монгол Улсын
15-31
Тамгын газар, Тєрийн
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хђргђђлэх
захиргааны удирдлагын
хэлтэс
Аймгийн
иргэдийн
Тєлєєлєгчдийн
Хурлын
Тэргђђлэгчдийн
тогтоолоор
батлагдсан
Аймгийн Засаг даргын
Сардаа
тєлєвлєгєєний дагуу хэлэлцэх асуудлуудын тєслийг
Тамгын газар
боловсруулж, хэлэлцђђлэх
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас улсын
Аймгийн Засаг даргын
хэмжээнд хэрэгжђђлж буй “Цэвэр сайхан орчин”
Тамгын газар, Хєрєнгє
аяныг зохион байгуулах
оруулалт, хєгжлийн бодлого
Сардаа
тєлєвлєлтийн хэлтэс,
Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар
Шинээр батлагдсан хуулиуд болон боловсруулж буй
хуулийн тєсєл, бусад холбогдох хууль тогтоомжийн
Сардаа
Хууль, эрх зђйн хэлтэс
талаарх сургалт, хэлэлцђђлэг, сурталчилгааны
ажлыг зохион байгуулах.
Сумдын тєр тєсвийн байгууллагуудын баримтаар
Тєрийн архивт нєхєн бђрдђђлэлт хийх ажлыг
Сардаа
Архивын тасаг
хэсэгчлэн зохион байгуулах
2017 оны нэгдђгээр ээлжийн хугацаат цэргийн
албаны татлагаас хђндэтгэн ђзэх шалтгаангђйгээр
Сардаа
зайлсхийсэн иргэдийн нэрсийг гаргаж Цэргийн
Цэргийн штаб
албаны тухай хуулийн 36.2-т заасны дагуу арга
хэмжээ авах
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2017 оны цэргийн шинэчилсэн тоо бђртгэлээр
хугацаат цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт
Сардаа
хђрсэн иргэдэд цэргийн дђйцђђлэх албыг мєнгєн
Цэргийн штаб
тєлбєрийн хэлбэрээр хаалгах ажиллагааг зохион
байгуулах
Зочид буудал, аялал жуулчлал, амралт сувилал
болон хђђхдийн зуслангийн газруудад гамшгаас
Сардаа
Онцгой байдлын газар
хамгаалах болон гал тђймрийн улсын хяналтыг
хэрэгжђђлэх удирдамжит шалгалтыг зохион
Тєсвийн ерєнхийлєн болон шууд захирагч, санхђђ,
Санхђђ, тєрийн сангийн
нягтлан бодох бђртгэлийн ажилтнуудын зєвлєгєєн 6-р сарын 12
хэлтэс
зохион байгуулах
Сайхан, Сант, Баруунбђрэн сумдын тєрийн сангийн
Санхђђ, тєрийн сангийн
Сардаа
ђйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх
хэлтэс
НѓАТ-ийн
тайланг
хђлээн
авах,
хянах,
Сардаа
Татварын хэлтэс
баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах
Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 5-р сарын нийгэм, эдийн
6-р сарын
Статистикийн хэлтэс
засгийн танилцуулгыг гаргаж тархаах
15-ны дотор
ёндэсний Статистикийн Хороо, Эрчим хђчний яам,
Уул уурхай, хђнд ђйлдвэрийн яамнаас Азийн
6-р сарын
хєгжлийн банктай хамтран улс орон даяар хийгдэж
Статистикийн хэлтэс
15-ны дотор
буй “Эрчим хђчний ђйлдвэрлэл, хэрэглээ-2015,
2016” судалгааны ажлыг зохион байгуулах
Мал, тэжээвэр амьтдын
хагас жилийн тђђвэр
6-р сарын
Статистикийн хэлтэс
судалгааг зохион байгуулах
19-ны дотор
Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
Олон Улсын хђђхдийн эрхийн єдрийг “Би гэр бђлдээ
Нийгмийн бодлогын хэлтэс,
аз жаргалтай” уриан дор тэмдэглэн єнгєрђђлэх
6-р сарын 01
Гэр бђл хђђхэд залуучуудын
хєгжлийн газар
Хђђхдийн хєдєлмєрийн эсрэг дэлхийн єдрийг
Нийгмийн бодлогын хэлтэс,
тэмдэглэн єнгєрђђлэх
6-р сарын 12
Гэр бђл хђђхэд залуучуудын
хєгжлийн газар
Бага, суурь, бђрэн дунд боловсрол эзэмшигчдээс
6-р сарын
Боловсрол соѐл урлагийн
авсан улсын шалгалтын дђн, мэдээг нэгтгэн
02-ны дотор
газар
холбогдох газруудад хђргђђлэх
Суурь, бђрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд
06-р сарын
Боловсрол соѐл урлагийн
боловсролын баримт бичиг олгох ажлыг зохион
10-ны дотор
газар
байгуулж, тайланг холбогдох газарт хђргђђлэх
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Ч.Жаргалсайхан
Ч.Жаргалсайхан
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06-р сарын
14-18-ны
єдрђђдэд

Боловсрол соѐл урлагийн
газар

Мандал, Баянгол, Сайхан, Ерєє, Орхонтуул, Орхон,
Хєдєлмєр, халамжийн
Сант, Баруунбђрэн сумдад 2017 онд хэрэгжих
ђйлчилгээний газар
Сардаа
хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжих тєсєл, хєтєлбєрийн
талаар иргэдтэй уулзалт зохион байгуулах
“Ажлын байрыг дэмжих хєтєлбєр”-ийн хђрээнд
Хєдєлмєр, халамжийн
бђлгийн зохион байгуулалттайгаар хђнсний ногоо
ђйлчилгээний газар
тариалах арга хэмжээнд хамрагдсан зорилтот 132
иргэний хђнсний ногоо тариалахад шаардагдах ђр
Сардаа
бордоо, тоног тєхєєрємж, ђйл ажиллагааны
зардлын санхђђжилт, бусад хувиараа хєдєлмєр
эрхлэгчдийн
шаардлага
ханган
сонгогдсон
тєслђђдийн санхђђжилтийг шийдвэрлэх
Нийгмийн
даатгалын
шимтгэл
тєлєлтийн
Эрђђл мэнд, нийгмийн
мэдээллийг бђрэн цахимжуулах” аянг зохион
Сардаа
даатгалын хэлтэс
байгуулах
Элэгний B, С вирус илрђђлэх ажлыг зохион
Эрђђл мэнд, нийгмийн
Сардаа
байгуулах
даатгалын хэлтэс
ѓрхийн эрђђл мэндийн тєвђђдтэй 2017 онд хийгдсэн
гурвалсан гэрээний хагас жилийн биелэлтийн
Сардаа
Эрђђл мэндийн газар
байдалд ђнэлгээ хийх
”Сэлэнгэ-Бага олимп“ ђндэсний сурын анхдугаар
Биеийн тамир спортын газар
6-р сарын 1
наадмыг Дулаанхан тосгонд зохион байгуулах
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд:
Уул уурхайн ђйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн
нэгжђђдийн 2016 онд хийж гђйцэтгэсэн нєхєн
Хєрєнгє оруулалт, хєгжлийн
сэргээлтийн ажлыг ђндэслэн аймгийн 2007 оны
бодлого тєлєвлєлтийн
Сардаа
ИТХ-аар батлагдсан 39 тоот тогтоолын дагуу бичиг
хэлтэс, Байгаль орчин аялал
баримтын бђрдлийг шалгаж,
2017 оны ажлыг
жуулчлалын газар
эхлђђлэх
Хєрєнгє оруулалт, хєгжлийн
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын ђзлэгийг
бодлого тєлєвлєлтийн
Сардаа
батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулах
хэлтэс, Тээврийн хэрэгслийн
оношлогооны тєв
Хаврын тариалалтын эцсийн мэдээг нэгтгэж, Хђнс,
Хєрєнгє оруулалт, хєгжлийн
хєдєє аж ахуй, хєнгєн ђйлдвэрийн яаманд
Сардаа
бодлого тєлєвлєлтийн
хђргђђлнэ.
хэлтэс, Хђнс, хєдєє аж ахуйн

Ч.Жаргалсайхан
Л.Зоригтбаатар

Л.Зоригтбаатар

С.Отгонжаргал
Ж.Од
Ж.Од
Б.Баттулга

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Батзориг

А.Эрдэнэгэрэл
Ж.Хђдэрбаатар
А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мєнхтєр
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“Сав баглаа боодол хєтєлбєр”-ийн хђрээнд “Хєх
сав, канистергђй аймаг, сум” хєдєлгєєнийг єрнђђлж,
ђр дђнг тооцох
Сђхбаатар суманд “ёйлдвэрлэл эрхлэгчдийн
бизнесийн ур чадварыг сайжруулах” сургалтыг
тєслийн
байгууллагуудтай
хамтран
зохион
байгуулах
Аймгийн хэмжээнд Тђгээмэл тархацтай ашигт
малтмал
олборлож
буй
аж
ахуйн
нэгж
байгууллагуудтай газрын тухай хуулийн дагуу Газар
эзэмшђђлэх гэрээ байгуулах, газрын кадастрын
мэдээллийн санг бђртгэх, газрын тєлбєр ногдуулах,
тєсєвт тєвлєрђђлэх ажлыг зохион байгуулах
Газрын биржийн цахим системий гашиглан
дуудлага худалдаа, тєсєл сонгон шалгаруулах
явуулах ажлыг зохион байгуулах
Аймагт ђйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн
нэгжийн
ђйл
ажиллагаанд
байгаль
орчны
шинжилгээ хийх

Сардаа

Сардаа

6-р сарын
16-23

6-р сарын
19-23

Сардаа

газар
Хєрєнгє оруулалт, хєгжлийн
бодлого тєлєвлєлтийн
хэлтэс, Хђнс, хєдєє аж ахуйн
газар
Хєрєнгє оруулалт, хєгжлийн
бодлого тєлєвлєлтийн
хэлтэс, Хђнс, хєдєє аж ахуйн
газар
Хєрєнгє оруулалт, хєгжлийн
бодлого тєлєвлєлтийн
хэлтэс, Газрын харилцаа
барилга хот байгуулалтын
газар
Хєрєнгє оруулалт, хєгжлийн
бодлого тєлєвлєлтийн
хэлтэс, Газрын харилцаа
барилга хот байгуулалтын
газар
Хєрєнгє оруулалт, хєгжлийн
бодлого тєлєвлєлтийн
хэлтэс, Ус, цаг уур, орчны
шинжилгээний тєв

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мєнхтєр
А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мєнхтєр

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Саруултєгс

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Саруултєгс

А.Эрдэнэгэрэл
М.Рэгзэдмаа

