БАТЛАВ.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Ш.ОРГИЛ

2019 оны .......-р сарын ........-ны өдөр
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2019 ОНЫ 10-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№

1

2

3

4

5

6

Хэрэгжүүлэх хэлтэс,
алба, газар
Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд
Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар Сэлэнгэ 10-р сарын 04
Аймгийн Засаг даргын
аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2019 оны
Тамгын газар, Хөрөнгө
үндсэн чиглэлийн биелэлтийн явц, аймгийн эдийн
оруулалт, хөгжлийн
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн
бодлого төлөвлөлтийн
чиглэлийн төсөл, бусад асуудлуудыг хэлэлцүүлэх
хэлтэс
“Нээлтэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион
Аймгийн Засаг даргын
байгуулах
Тамгын газар, Хяналт
10-р сарын 22
шинжилгээ-үнэлгээ,
дотоод аудитын хэлтэс
“Иргэн төвтэй соѐн гэгээрүүлэх өдөрлөг” арга
Аймгийн Засаг даргын
10-р сарын 22,
хэмжээг
Авлигатай тэмцэх газартай хамтран
Тамгын газар, Хууль,
23
зохион байгуулах
эрх зүйн хэлтэс
Төрийн
захиргааны
байгууллага,
албан
тушаалтанд хандаж ирүүлсэн санал, өргөдөл,
10-р сарын
Төрийн захиргааны
гомдлын шийдвэрлэлтийн 3-р улирлын тайланг
10-ны дотор
удирдлагын хэлтэс
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 296-р
тогтоолын хүрээнд “Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-ий
1072 хувьцааны өөрчлөлттэй холбоотойгоор
Санхүү, төрийн сангийн
гарсан алдаа зөрчлийг залруулах зорилгоор Улсын
Сардаа
хэлтэс, холбогдох
хэмжээнд хийгдэж буй “Хуримтлалтай-Хувьцаатай
газрууд
иргэн аян”-ыг аймгийн хэмжээнд холбогдох
газартай хамтран зохион байгуулах
Төв, хангайн бүсийн тогооч нарын ажил
Аймгийн Засаг даргын
10-р сарын 3-6
мэргэжлийн уралдаан, сургалт, урлаг, спортын арга
Тамгын газар, Хөрөнгө
Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Ө.Сувдаа,
А.Эрдэнэгэрэл

Ө.Сувдаа,
Д.Лувсандагва
Ө.Сувдаа
Д.Ёндонжамц
Б.Болорзул

О.Мөнхбаяр

Ө.Сувдаа
А.Эрдэнэгэрэл

хэмжээг зохион байгуулах

“Бүх нийтээр мод тарих
хэмжээнд зохион байгуулах

өдөр”-ийг

аймгийн
Сардаа

7
“Намрын ногоон өдөр”-үүд арга хэмжээг зохион
байгуулах

10-р сарын 15

8

9

10
11

12

13

14
15

ОХУ-ын Буриад Улсын Сэлэнгийн
төлөөлөгчдийг
хүлээн
авах ажлыг
байгуулах

районы
зохион

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
дэргэдэх “Удирдлагын академийн өдөрлөг” арга
хэмжээг зохион байгуулах
“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон Улсын
өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг
зохион байгуулах
Төрийн архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлын
хүрээнд Сүхбаатар, Шаамар сумын Засаг даргын
Тамгын газар, аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар,
Сүхбаатар сумын Ерөнхий боловсролын нэгдүгээр
сургуулийн баримтуудыг Төрийн архивт хүлээн
авах
Сумдын сургууль, цэцэрлэгүүдийн архив, бичиг
хэргийн ажилтнуудад зориулсан чадавхжуулах
сургалтыг зохион байгуулах
“Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий
болгох үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд бүх сумдыг

10-р сарын
9, 10
10-р сарын
11-14

оруулалт, хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн
хэлтэс, Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар
Хөрөнгө оруулалт,
хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн хэлтэс,
Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар
Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газар, Хөрөнгө
оруулалт, хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн
хэлтэс
Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газар, Төрийн
захиргааны
удирдлагын хэлтэс

Б.Мөнхтөр

А.Эрдэнэгэрэл
З.Түвшинтөгс

Ө.Сувдаа,
А.Эрдэнэгэрэл

Ө.Сувдаа,
Б.Болорзул
Ө.Сувдаа,
Б.Болорзул

Сардаа

Онцгой байдлын газар

Г.Баатар

Сардаа

Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газар,
Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс

Ө.Сувдаа,
Б.Болорзул

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Д.Ёндонжамц

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Д.Ёндонжамц

Улсын бүртгэлийн
хэлтэс

Б.Саранчимэг

Сардаа

10 -р сарын 18

Сардаа

16
17

18
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иргэний бүртгэлийн цахим системд холбож,
нээлтийн үйл ажиллагааг Шаамар суманд зохион
байгуулж, улсын бүртгэгч нарт сургалт хийх
Цэргийн жинхэнэ албаны 2019 оны 2-р ээлжийн
татлагыг зохион байгуулах
Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 09 дүгээр сарын нийгэм,
эдийн засгийн танилцуулгыг гаргаж, тархаах

10-р сарын
6-15
10 сарын 15-ны
дотор

Цэргийн штаб

Б.Энхболд

Статистикийн хэлтэс

Д.Гүндэгмаа

9-р сарын
Статистикийн хэлтэс
24-өөс 10-р
Сумдын ХАОСТ-ын түр
сарын 12-ны
товчоо
өдрүүдэд
Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
Дэлхийн болон Монголын багш нарын өдөр, 10-р сарын 03
Нийгмийн бодлогын
аймгийн “Соѐлын ажилтны өдөр”-ийг тэмдэглэн
хэлтэс, Боловсрол,
өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
соѐл урлагийн газар
Сэлэнгэ аймгийн суурь боловсролын багш нарын
Сардаа
Боловсрол, соѐл
бэлтгэсэн
сургалтын
цахим,
хэрэглэгдэхүүн
урлагийн газар
VCD/DVD-г турших “Туршилт хэлэлцүүлэг”-ийг
зохион байгуулах
Томуугийн эсрэг сайн дурын болон тархвар
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
судлалын заалтаар дархлаажуулалтыг зохион
байгуулах
Ахмадын өдрийг тохиолдуулан жил бүрт уламжлал
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
болгон зохион байгуулж буй ”Ахмад настанхэрэглэгч”
сургалт,
эрүүл
мэндийн
үзлэг,
өдөрлөгийг зохион байгуулах
Хүүхэд хамгааллын явуулын үйлчилгээг аймгийн
Сардаа
Гэр бүл, хүүхэд,
хэмжээнд зохион байгуулах
залуучуудын хөгжлийн
газар
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд:
Мал өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, аймаг сумдын өвс
тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх ажлыг
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Сардаа
дуусгаж, тайлан, мэдээг холбогдох дээд шатны
газар
байгууллагад хүргүүлэх
Мал сүргийн үүлдэрлэг байдлын судалгаа гаргах
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Сардаа
газар
Сумдын тариалангийн талбайн хөрс хөлдөх үеийн
Сардаа
Ус, цаг уур, орчны
Байшин орон, сууцны тооллогын мэдээллийн
цуглуулалтын ажлыг зохион байгуулах

Д.Гүндэгмаа

Б.Энхбат
Ч.Жаргалсайхан
Ч.Жаргалсайхан

Ж.Од
Ж.Од

П.Оюун

Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр
М.Рэгзэдмаа

4

хөрсний чийгшил тодорхойлох явуулын судалгаа
хийх
“Болд-Төмөр”, “Бороо-Гоулд”, “Тод ундрага”,
“Дархан төмөрлөг” ХХК-ий хөрс, байгаль орчны үйл
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх
Хилийн цэсийн бодит болон бодит бус маргаантай
байгаа газруудын судалгааг гаргаж, нэгтгэх

шинжилгээний төв
Сардаа

Ус, цаг уур, орчны
шинжилгээний төв

М.Рэгзэдмаа

Сардаа

Газрын харилцаа,
барилга, хот
байгуулалтын газар

Б.Саруултөгс

“Ногоон паспорт-Ногоон төгөл” хөдөлгөөнийг
өрнүүлж, орчны ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
ажлыг зохион байгуулах

Сардаа

Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар

З.Түвшинтөгс

7

“Хоггүй Сэлэнгэ” аяныг өрнүүлэх

Сардаа

8

Уул уурхайн олборлолтонд өртөж эвдрэлд орсон
талбайн хэмжээг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн гаргах
Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний
зардлаар хийгдсэн ажлуудын гүйцэтгэлд хяналт
тавьж, хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах

5

6

9

Сардаа
Сардаа

Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар
Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар
Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс

