БАТЛАВ.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

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

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
№
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Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хэрэгжүүлэххэлтэс
, алба, газар
Нэг.Удирдлагазохионбайгуулалтынхүрээнд

Коронавирусын халдварын цар тахалтай холбогдуулан
Засгийн газар болон Улсын Онцгой комиссоос гаргасан
шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг шуурхай зохион
Сардаа
байгуулах, сумдын Онцгой комиссын үйл ажиллагаанд хяналт
тавьж ажиллах
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, аймгийн
Сардаа
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэх
Сэлэнгэаймгийг
2021-2025
ондхөгжүүлэхүндсэнчиглэлийнтөслийгболовсруулж,
Сардаа
аймгийниргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэх
Сэлэнгэаймгийн
2021
онытөсөвбатлахтухайтогтоолынтөсөлдирэхондхөрөнгөоруула 12-р сарын 03
лтаархийгдэхажлынжагсаалтыгбэлтгэн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэх
Аймгийн2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн
төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-д өргөн барих
12-р сарын 03
Татварын өр барагдуулах ажлыг эрчимжүүлэн,цахим
төлбөрийн баримт QR -ын хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг
зохион байгуулах
Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 11 дүгээр сарын нийгэм, эдийн
засгийн танилцуулга гаргах, тархаах

Аймгийн Онцгой
комисс
Аймгийн Засаг
даргын Тамгын
газар
Аймгийн Засаг
даргын Тамгын
газар
Хөрөнгөоруулалт,
хөгжлийнбодлого,
төлөвлөлтийнхэлтэс
Хөрөнгөоруулалт,
хөгжлийнбодлого,
төлөвлөлтийнхэлтэс

Хариуцахэзэн

Ө.Сувдаа

Ө.Сувдаа
А.Эрдэнэгэрэл
А.Эрдэнэгэрэл

Санхүү, төрийн
сангийн хэлтэс

О.Мөнхбаяр

Сардаа

Татварын хэлтэс

Ц.Лхагвадорж

12-р сарын
15-ны дотор

Статистикийн хэлтэс

Д.Гүндэгмаа
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СантсумынТөсвийнерөнхийлөнзахирагч,ЗДТГтдотоодаудитхийх,
Сардаа
төсөвтбайгууллагуудадсанхүүгийнхяналтшалгалтявуулах
Коронавируст халдварын үед Мэргэжлийн хяналтын
байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар гарсан аймгийн
Онцгой комиссын шийдвэр, аймгийн Засаг даргын
Сардаа
захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, коронавирусын
халдваргүйжүүлэлтэд хяналт тавих, халдваргүйжүүлэх
үйлчилгээний байгууллагад зөвлөмж өгөх
“Коронавирус /COVID-19/цар тахлын дэгдэлтээс урьдчилан
сэргийлэх, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, тусгаарлах
байр,
гудамж,
авто
замын
хяналтыг
холбогдох
Сардаа
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, аймгийн Онцгой
комисс, шуурхай штабын ажлын хэсэгт ажиллах
Хоёр.Нийгмийнсалбарынхүрээнд
Коронавируст
халдвар (КОВИД-19)-ын голомтыг хумих,
Сардаа
тархалтыг таслах, зогсоох шуурхай арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх
Худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Сардаа
“Уушигны эмгэг илрүүлэх үзлэг”-ийг 7 сум, 6 тосгонд зохион
байгуулах
Баруунбүрэн, Цагааннуур суманд гарсан 0-5 насны хүүхдийн
эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх хурлыг зохион байгуулах

Сардаа

Хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн анги нь архины хамааралтай,
гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй өрхүүдэд хяналт
тавих, өндөр эрсдэлтэй айл өрхийг илрүүлэх, тандалт
судалгааны ажлыг зохион байгуулах
Сургалтынхөтөлбөрийгхэрэгжүүлэхэдхэрэглэжбуйхэрэглэгдэх
үүнийашиглалт,
хүртээмжийнөнөөгийннөхцөлбайдлынталаарасуулгасудалгаа
герөнхийболовсролынсургуулийнбүхмэргэжлийнбагшнараас
цахимаар авах, үндэсний үндсэн сургалтын бүртгэлд
хамруулах
Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд цахимаар зохион
байгуулсан “Гэртээ өөрийгөө хөгжүүлье” уралдааны дүнг
нэгтгэх, шагнал гардуулах

Сардаа

Сардаа

Санхүүгийн хяналт
аудитын алба

Б.Дархижав

Мэргэжлийн
хяналтын газар

Д.Баттүвшин

Онцгой Байдлын
газар

Д.Энхбаатар

Эрүүл мэндийн
газар
Эрүүл мэндийн
газар
Эрүүл мэндийн
газар
Эрүүл мэндийн
газар
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар

Ж.Од
Ж.Од
Ж.Од
Ж.Од
П.Оюун

Боловсрол,
соѐл,урлагийн газар
12-р сарын 05

12-р сарын 05

Ч.Жаргалсайхан

Боловсрол,
соѐл,урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан
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Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн 4 дэх шатны СТХ- 12-р сарын 05
ийн төслийн үйл ажиллагааны эцсийн тайланг нэгтгэж дүгнэн
БШУЯ болон төслийн албанд хүргүүлэх, сайн туршлагыг
түгээн дэлгэрүүлэх
БСУГ-т хэрэгжиж буй бага боловсролын сургалтын
менежерүүдийг чадваржуулах зорилго бүхий “Орон зайнаас
үл хамааран суралцъя, ажиллая” төслийн хүрээнд 12-р сарын 05
“Сургалтын менежер миний брэнд” сэдэвт туршлага солилцох
онлайн уулзалт зохион байгуулах
Халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь олгох
Сардаа
ажлыг зохион байгуулах
Иргэдэд
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
нийтлэг
үйлчилгээг
Сардаа
хүртээмжтэй, чанартай хүргэж үйлчилгээний нэр төрлийг
нэмэгдүүлж, иргэдийг ажилд зуучлах
Гурав.Хөгжлийнбодлогынхүрээнд
2021
оныбараа,
ажил,
үйлчилгээхудалданавахтөлөвлөгөөгтөсвийнерөнхийлөнзахир
Сардаа
агчаарбатлуулж,Сангийняамандхүргүүлэх
Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор байгаль
орчноос шалтгаалах болон халдваргүй өвчний судалгаа хийж
Сардаа
мэдээллийн сан бүрдүүлэх
Монгол Улсад импортлогдож буй мал, амьтан тэдгээрийн
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эрсдлийн үнэлгээ хийх,
Сардаа
импортыг аюулгүй явуулахад оролцох
2020
онымодбэлтгэлийнгүйцэтгэлийгнэгтгэж,
2021
онымодбэлтгэлийнхуваарийгаймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийн
Сардаа
хурлаархэлэлцүүлэх
Байгальорчинднөлөөлөхбайдлынүнэлгээнийдүгнэлтгаргах,
менежменттөлөвлөгөөбатлуулах
Сардаа
Сумдаасголнэрийнхүнснийбүтээгдэхүүнийнөөц,
үнийнсудалгааг
7
хоногбүравч,
холбогдохгазруудадмэдээлэнтанилцуулах
Жилийнэцсийнмалынтоо,
болонцэвэрэрлийзмалынтоогарганхолбогдохгазруудадхүргүү
лэх

Сардаа
Сардаа

Боловсрол,
соѐл,урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

Боловсрол,
соѐл,урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газар
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газар

Л.Зоригтбаатар
Л.Зоригтбаатар

Ороннутгийнөмчийн
газар

П.Эрдэнэсайхан

Мал эмнэлгийн
газар

С.Ариунтөгс

Байгаль, орчин
аялал жуулчлалын
газар
Байгаль, орчин
аялал жуулчлалын
газар
Байгаль, орчин
аялал жуулчлалын
газар
Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар

С.Ариунтөгс
Малэмнэлгийнга
зрындарга

Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар

Б.Мөнхтөр

З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс
Б.Мөнхтөр
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Газартариалангийнсалбарынурамшуулалынматериалыгбүрдү
үлж, Хүнс, Хөдөөажахуйхөнгөнүйлдвэрийняамандхүргүүлэх

Сардаа

Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар

Б.Мөнхтөр

Аймгийн
17сумын
2021
оныгазарзохионбайгуулалтынтөлөвлөгөөгболовсруулж,
сумыниргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлаархэлэлцүүлж,батлуулах
2021
ондиргэдэдөмчлүүлэхгазрынсаналыгавах,
сумдыниргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлаарбатлуулах,
батлагдсантөлөвлөгөөгнэгтгэх
Мандал, Сүхбаатарсумынагаарынявуулынсудалгаагхийх

Сардаа

Газрын харилцаа,
барилга, хот
байгуулалтын газар

Б.Саруултөгс

Сардаа

Газрын харилцаа,
барилга, хот
байгуулалтын газар
Усцагуурорчнышинж
илгээнийтөв

Б.Саруултөгс

Сардаа

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

С.Энхсэлэнгэ

