БАТЛАВ.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Ш.ОРГИЛ

2020 оны .......-р сарын ........-ны өдөр
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
№

1

2

3

4

5

6
7

Хэрэгжүүлэх
хэлтэс, алба, газар
Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд
Аймгийн онцгой
“Маскаа зүүх, гараа угаах” 2 дугаар аяныг аймгийн хэмжээнд
комисс
Сардаа
зохион байгуулах
Онцгой байдлын
газар
Төрийн албаны
2020 оны Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг зохион
11-р сарын
Зөвлөлийн Сэлэнгэ
байгуулах
6,7,8-ны өдөр аймаг дахь Салбар
зөвлөл
“Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийн 2 дугаар улирлын дугаарыг
Хяналт-шинжилгээ,
гаргаж нийтийн хүртээл болгох
Сардаа
үнэлгээ, дотоод
аудитын хэлтэс
Аймгийн 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн
Санхүү, төрийн
Сардаа
төлөвлөгөөг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн
сангийн хэлтэс
барих
Аймгийн төв болон сумдын зах, худалдааны төв,
үйлчилгээний газруудад үйл ажиллагаа хувиараа эрхлэгч
Сардаа
Татварын хэлтэс
иргэдэд цахим төлбөрийн баримтын QR
наалт олгож,
сургалт зохион байгуулах
Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 10 сарын нийгэм, эдийн засгийн 11 сарын 15Статистикийн хэлтэс
танилцуулга гаргах, тархаах ажлыг зохион байгуулах
ны дотор
Сант сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, ЗДТГ-т дотоод
Санхүүгийн хяналт
аудит хийх, төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн хяналт
Сардаа
аудитын алба
шалгалт явуулах ажлыг зохион байгуулах
Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Б.Энхбаатар

Ө.Сувдаа
Д.Лувсандагва
О.Мөнхбаяр

Д.Цэрэнболд

Д.Гүндэгмаа
Б.Дархижав

8

9

10

Ээлжит баталгаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах
Ойгоос мод бэлтгэх, дагалт баялаг ашиглах, уул уурхайн
олборлолтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
хангуулж байгаа байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт
шалгалт хийх, хүргүүлсэн зөвлөмж, шаардлагын хэрэгжилтэд
хяналт тавьж ажиллах
“Гэр, орон сууцны гал түймрийн аюулаас урьдчилан
сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ”-г зохион байгуулах

Сардаа

Стандарчлал,
хэмжилзүйн хэлтэс

Д.Ган-Отгон

Сардаа

Мэргэжлийн
хяналтын газар

Д.Баттүвшин

Онцгой Байдлын
газар

Д.Энхбаатар

Сардаа

Эрүүл мэндийн
газар

Ж.Од

Сардаа

Эрүүл мэндийн
газар

Ж.Од

Сардаа

Хоёр. Нийгмийн салбарын хүрээнд
1

2

3

4

5

6

7

8

“Уушигны эмгэг илрүүлэх үзлэг”-ийг 7 сум, 6 тосгонд зохион
байгуулах
“Сэтгэцийн зонхилон тохиолдох эмгэг, оюуны хомсдол”
сэдэвт сургалтыг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болон Мандал
сумын нэгдсэн эмнэлэг, сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд
зохион байгуулах
Мандал, Сайхан сумдын Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн
хорооны гишүүдэд сургалт зохион байгуулах
“Боловсролын орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сэдэвт
чадавжуулах сургалтыг салбарын удирдах ажилтнуудыг
зохион байгуулах
Ерөнхий боловсролын сургууль, Шаамар, Сүхбаатар сумын
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 12 модуль сургалт
зохион байгуулах
Байгууллагуудад “Халамжит аав” сургалтыг зохион байгуулах
Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон
сургалтын чанарын үнэлгээний журмын дагуу хөндлөнгийн
үнэлгээ хийх
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, цэцэрлэгийн
хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, өвчлөлийн
судалгааг гаргах

Сардаа
Сардаа
Сардаа
Сардаа

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар

П.Оюун
П.Оюун
П.Оюун
П.Оюун

Сардаа

Боловсрол соѐл
урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

Сардаа

Боловсрол соѐл
урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

9

10

Монголын ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн
нарын холбооны дэргэдэх ”HUGO AND COLOR”
сурагчдын гар зургийн XIII нээлттэй олимпиадад
сурагчдыг оролцуулах
Халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь
ажлыг зохион байгуулах

багш
багш,
багш,

Сардаа

олгох
Сардаа

Боловсрол соѐл
урлагийн газар
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газар
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газар
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газар
Биеийн тамир,
спортын газар

Ч.Жаргалсайхан

Л.Зоригтбаатар

11

Иргэдэд
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
нийтлэг
үйлчилгээг
хүртээмжтэй, чанартай хүргэж үйлчилгээний нэр төрлийг
нэмэгдүүлж, иргэдийг ажилд зуучлах ажлыг зохион байгуулах

Сардаа

12

Сүхбаатар, Мандал, Баянгол сумын ахмадын сувилалд
амрагчдыг хүлээн авах

Сардаа

13

Дэлхийн алхалтын өдрийн арга хэмжээг зохион байгуулах

Сардаа

14

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биеийн тамирын арга
хэмжээг зохион байгуулах

Сардаа

Биеийн тамир,
спортын газар

У.Батмөнх

15

Ахмадын үндэсний наадгайн арга хэмжээг зохион байгуулах

Сардаа

Биеийн тамир,
спортын газар

У.Батмөнх

16

Чөлөөт бөхийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг
зохион байгуулах

Сардаа

Биеийн тамир,
спортын газар

У.Батмөнх

17

Самбо бөхийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг
зохион байгуулах

Сардаа

Биеийн тамир,
спортын газар

У.Батмөнх

1

2

3

Гурав. Хөгжлийн бодлогын хүрээнд
Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Хушаат, Жавхлант, Зүүнбүрэн,
Цагааннуур, Түшиг сумын цэгүүдээс бусад хөрсний
Сардаа
цөлжилтийн судалгааны цэгүүдээр хөрсний дээж авч
судалгааны ажлыг хийх
“Зооноз өвчнөөс нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах
хамтарсан салбар зөвлөл” орон нутагт зохион байгуулж,
“Зооноз өвчнөөс нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах
Сардаа
хамтарсан
салбар
зөвлөлийн
ажиллах
журам”-ыг
хэрэгжүүлэх, салбар дундын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор мал,
Сардаа
амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг аймгийн

Л.Зоригтбаатар
Л.Зоригтбаатар
У.Батмөнх

Ус цаг уур орчны
шинжилгээний төв

С.Энх-Сэлэнгэ

Мал эмнэлгийн
газар

С.Ариунтөгс

Мал эмнэлгийн
газар

С.Ариунтөгс

4
5
6

хэмжээнд оновчой төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах
Мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах
Хүдэр, Ерөө, Мандал сумдын мод бэлтгэлийн гүйцэтгэл,
ойгоос мод бэлтгэх талбай тусгаарлалтад хяналт шалгалтын
ажлыг хийж гүйцэтгэх
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт
гаргах, менежмент төлөвлөгөө батлах

8

Уриншийн дүн, ургац хураалтын эцсийн мэдээг аж ахуйн
нэгж, иргэн бүрээр нэгтгэж, Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн
үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх
Улаанбуудайн урамшууллын материалыг бүрдүүлж, Хүнс,
хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх

9

Бог малд зохиомол хээлтүүлэг хийх ажлыг зохион байгуулах

7

Сардаа
Сардаа
Сардаа

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

Сардаа

Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар

Сардаа

Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар

Сардаа

11

Гадны аймаг сумдаас отор нүүдэл хийж ирсэн малчин өрх
малын судалгааг гаргах
Аймгийн хэмжээнд “2021 оны газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөнд тусгах санал” авах ажлыг зохион байгуулах

12

Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулж бүртгэн газрын кадастрын
мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулах

Сардаа

13

Газрын үнэлгээний системээр нэгдмэл сангийн ангилал
бүрийн газрын суурь үнэлгээг тогтоох

Сардаа

10

Мал эмнэлгийн
газар

Сардаа
Сардаа

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар
Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар
Газрын харилцаа,
барилга, хот
байгуулалтын газар
Газрын харилцаа,
барилга, хот
байгуулалтын газар
Газрын харилцаа,
барилга, хот
байгуулалтын газар

С.Ариунтөгс
З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс
Б.Мөнхтөр

Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр
Б.Саруултөгс
Б.Саруултөгс
Б.Саруултөгс

