АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Ш.ОРГИЛ

2020 оны .......-р сарын ........-ны өдөр
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2020 ОНЫ 5 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
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Хэрэгжүүлэх хэлтэс,
алба, газар
Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд
Аймгийн Онцгой комисс,
Дэлхийн
улс
орнуудад
дэгдсэн
“COVID-19”
аймгийн Засаг даргын
короновирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга
Сардаа
Тамгын газар,
хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
холбогдох газрууд
"КОВИД-19" халдварт цар тахлын үеийн харилцан
5-р сарын
ажиллагаа,
хариу
арга
хэмжээний
дадлага
Аймгийн Онцгой комисс
6-8
сургууль”-ийг зохион байгуулах
Улсын Их Хурлын сонгуулийг зохион байгуулах бэлтгэл
Аймаг, сумдын
Сардаа
ажлыг хангах
сонгуулийн хороо
Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх боломжийг
бүрдүүлэх зорилгоор Улсын хэмжээнд хийгдэж буй
Аймаг, сумдын Засаг
Сардаа
үйлчилгээний нэгдсэн төвийг операторын горимд
даргын Тамгын газар
шилжүүлэх ажлыг зарим сумдад эхлүүлэх
Хушаат сум, Номгон тосгоны ЕБС, Мандал сумын
ЕБ-ын 1-р сургууль,
Сайхан сумын ЕБ-ын 2-р
Төрийн албаны
сургуулийн захирал, Цагааннуур, Ерөө, Зүүнбүрэн
5-р сарын
зөвлөлийн салбар
сумдын 1, Алтанбулаг, Сайхан сумдын 3-р цэцэрлэгийн
6-8
зөвлөл
эрхлэгч, Орхон сумын соѐлын төвийн эрхлэгчийн сонгон
шалгаруулалтыг зохион байгуулах
Төрийн албаны
Төрийн албаны дэс түшмэлийн албан тушаалын сул
Сардаа
зөвлөлийн салбар
орон тооны тусгай шалгалтыг зохион байгуулах
зөвлөл
Төрийн албаны шинэчилсэн найруулгын тухай хууль,
Сардаа
Хяналт, шинжилгээ,
Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Ө.Сувдаа
Г.Баатар
Г.Баатар
Ө.Сувдаа
Ө.Сувдаа

Ө.Сувдаа

Ө.Сувдаа
Д.Лувсандагва
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түүнийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гарсан тогтоол
үнэлгээ дотоод аудитын
шийдвэрийн эмхэтгэл “Төрийн алба III” номыг төрийн
хэлтэс
албан хаагчдад зориулсан хэвлэн гаргах
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт,
Хяналт, шинжилгээ,
онцлог үйл явдал, бүтээл туурвилыг товчоолсон
Сардаа
үнэлгээ дотоод аудитын
түүхийн “Он дарааллын бичээс” номыг хэвлэн нийтийн
хэлтэс
хүртээл болгон сурталчлах
Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан цаг үеийн
Хяналт, шинжилгээ,
мэдээллийн улирал тутмын “Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийн
Сардаа
үнэлгээ дотоод аудитын
1 дүгээр улирлын дугаарыг гаргаж, нийтийн хүртээл
хэлтэс
болгох
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
5-р сарын
Санхүү, төрийн сангийн
хадгаламж зээлийн хоршоодын үйл ажиллагаанд 20-ны дотор
хэлтэс
хяналт шалгалт хийх
Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж,
Санхүү, төрийн сангийн
байгууллагуудад онлайн сургалт хийж, зуучлалын эрх
5-р сарын
хэлтэс
олгох шалгалтыг зохион байгуулах
1-6
Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд арга хэмжээг
Сардаа
Татварын хэлтэс
зохион байгуулах
Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
Эко сургуулийн ахисан түвшний
2 дахь онлайн
Сардаа
Боловсрол, соѐл
сургалтад багш, ажилчдыг хамруулах
урлагийн газар
Ковид-19
халдварт
цар
тахалаас
урьдчилан
Эрүүл мэндийн газар
Сардаа
сэргийлэхэд чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгааг тогтмол
хийж, зөвлөмжийг хүргүүлэх, өндөржүүлсэн бэлэн
байдлыг хангаж ажиллах
Сэлэнгэ аймгийн хэмжээний 2018 оноос 2020 оны 02
Сардаа
Нийгмийн даатгалын
дугаар сарын 01-ний хооронд тогтоогдсон шинэ
хэлтэс
тэтгэврийн тогтоолтыг шалгах ажлыг үргэлжлүүлэн
зохион байгуулах
Гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан “Гэр бүлийн хоолны
Сардаа
Гэр бүл, хүүхэд,
өдөр”-ийг гэр бүлүүдийн дунд цахимаар зохион
залуучуудын хөгжлийн
байгуулах
газар
Аймгийн хэмжээнд залуучуудын дунд танин мэдэхүйн
Сардаа
Гэр бүл, хүүхэд,
асуулт хариултын тэмцээнийг цахимаар зохион
залуучуудын хөгжлийн
байгуулах
газар
Залуучуудын хөгжлийн тухай хууль, залуучуудын
Сардаа
Гэр бүл, хүүхэд,

Д.Лувсандагва

Д.Лувсандагва

О.Мөнхбаяр
О.Мөнхбаяр
Б.Цэрэнболд
Ч.Жаргалсайхан
Ж.Од

С.Отгонжаргал

П.Оюун
П.Оюун
П.Оюун
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хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг сурталчилах ажлыг
залуучуудын хөгжлийн
цахим хэлбэрээр явуулах
газар
“Дархлаагаа дасгалаар дэмжье” цахим аяныг зохион
Сардаа
Биеийн тамир спортын
байгуулах
газар
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд
Аймгийн
“Тариаланчдын
зөвлөгөөн”-ийг
цахим
Хөрөнгө орууллт,
хэлбэрээр зохион байгуулах
хөгжлийн бодлого
Сардаа
төлөвлөлтийн хэлтэс,
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
газар
Хаврын тариалалтын бэлтгэлийг ажлыг хангах ажлыг
Хүнс хөдөө аж ахуйн
зохион байгуулж, тариалалтын явцын мэдээг сумдаас
Сардаа
газар
авч нэгтгэн холбогдох газруудад хүргүүлэх
“Жижиг
дунд
үйлдвэрийг
хөгжүүлэх
сангаас
хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах,
Хүнс хөдөө аж ахуйн
дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих
Сардаа
газар
журам”-ын дагуу төсөл сонгон шалгаруулах дэд хороог
байгуулах
Хээлтүүлэгч малыг ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлэх ажлыг
Хүнс хөдөө аж ахуйн
зохион байгуулах
Сардаа
газар

5

Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газрыг
кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулах

6

Иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших,
ашиглах, газрын эрхийг шилжүүлэхтэй холбоотой
өргөдөл, хүсэлтийг бичгээр болон цахим хэлбэрээр
бүртгэх
“Ногоон паспорт-Ногоон төгөл аян--ы хүрээнд “Өрх бүр
хашаандаа 2 мод тарья” уриалгыг хэрэгжүүлэх ажлыг
зохион байгуулах
Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн
нэгжүүдийн 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн нөхөн
сэргээлтийн ажлын бичиг баримтын бүрдлийг шалгаж,
хянан бүртгэх ажлыг зохион байгуулах
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Сардаа

Сардаа

Газрын харилцаа,
барилга хот
байгуулалтын газар
Газрын харилцаа,
барилга хот
байгуулалтын газар

У.Батмөнх

А.Эрдэнэгэрэл,
Б.Мөнхтөр

Б.Мөнхтөр

Б.Мөнхтөр

Б.Мөнхтөр
Б.Саруултөгс

Б.Саруултөгс

Сардаа

Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар

З.Түвшинтөгс

Сардаа

Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар

З.Түвшинтөгс

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

