БАТЛАВ.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Ш.ОРГИЛ

2020 оны .......-р сарын ........-ны өдөр
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
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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
холбогдох газрууд
“Удирдах ажилтны мэдээллийн цаг” арга хэмжээг
Аймгийн Засаг даргын
3-р сарын 2
зохион байгуулах
Тамгын газар
Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газрын 2019
оны хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайланг хавсралт
3-р сарын
Аймгийн Засаг даргын
тайлангуудын хамт боловсруулж, Засгийн газрын Хэрэг 31-ний дотор
Тамгын газар
эрхлэх газарт хүргүүлэх
ЦЕГ-aaс гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр
зохион байгуулж буй "Хайр өвтгөдөггүй" нөлөөллийн
Сардаа
Цагдаагийн газар
аяныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах
Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
4,9,11 дүгээр ангийн сурагчдаас авах боловсролын
Сардаа
Боловсрол, соёл,
чанарын үнэлгээний шалгалтад бэлтгэх чиглэл,
урлагийн газар
зөвлөмжийг сургуулиудад хүргүүлэх
Их, дээд сургууль, коллежид элсэхийг хүсэгчдээс авах
Сардаа
Боловсрол, соёл,
элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг хийж дуусгах
урлагийн газар
Сургууль,
цэцэрлэгүүдийн
нөхцөл,
байдлын
Сардаа
Боловсрол, соёл,
мэдээллийг авах онлайн хурлыг хийх
урлагийн газар
Теле хичээлийг бататгах, 2020 оны 04, 05 дугаар сард
Сардаа
Боловсрол, соёл,
заах хичээлийн хөтөлбөрийг судлагдахуун бэлтгэх,
урлагийн газар
Хийгдэх ажил, арга хэмжээ
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сайжруулах
чиглэлээр
сургууль,
цэцэрлэгүүдэд
зөвлөмж, чиглэл хүргүүлэх
“Соёлын төв-Чанартай үйлчилгээ IV” улсын уралдаанд
Сардаа
Боловсрол, соёл,
3 соёлын төвийг шалгаруулан, материалыг хүргүүлэх
урлагийн газар
Дэлхийн
Сүрьеэтэй
тэмцэх
өдрийг
тэмдэглэн
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
өнгөрүүлэх
Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аас урьдчилан
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
сэргийлэхэд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах
дадлага, сургалтыг зохион байгуулах
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд
Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлалын дагуу 2019
Сардаа
Хөрөнгө оруулалт,
оны мэдээллийг цахим системд бүрэн шивж, хянан
хөгжлийн бодлого
баталгаажуулах
төлөвлөлтийн хэлтэс
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг
Сардаа
Байгаль, орчин аялал
зохион байгуулах
жуулчлалын газар
Сардаа
Байгаль, орчин аялал
Гүний худгийн судалгааг нарийвчлан гаргах
жуулчлалын газар
“Хоггүй цэвэрхэн Монгол” аяныг аймгийн хэмжээнд
Сардаа
Байгаль, орчин аялал
өрнүүлэх
жуулчлалын газар
Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан
Сардаа
Байгаль, орчин аялал
сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор гол замуудад
жуулчлалын газрын
камержуулах ажлыг зохион байгуулах
дарга
Сумдаас гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний нөөц,
Сардаа
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
үнийн судалгааг 7 хоног бүр авч, холбогдох газруудад
газар
мэдээлэх
Атрын 4 дүгээр аяныг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг
Сардаа
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
боловсруулах
газар
Мал төллөлт, төл бойжилт, том малын зүй бус
Сардаа
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
хорогдлын мэдээ авч нэгтгэх
газар
Сардаа
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Малын ашиг шимийн судалгааг сумдаар гаргах
газар
Хүн, мал эмнэлгийн салбарын хамтын ажиллагааг
Сардаа
өргөжүүлэх чиглэлээр аймагт “Зооноз өвчнөөс нийтийн
Мал эмнэлгийн газар
эрүүл
мэндийг
хамгаалах
хамтарсан
салбар
зөвлөл”-ийг байгуулах
Сум, дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мал
Сардаа
Мал эмнэлгийн газар
эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааны

Ч.Жаргалсайхан
Ж.Од
Ж.Од

А.Эрдэнэгэрэл
З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс
Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр
С.Ариунтөгс
С.Ариунтөгс
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бэлэн байдлыг шалгаж, дүгнэлт гаргах
2020 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах
төлөвлөгөөний дагуу захиалагчийн захиалгын зураг
төсөв, ажлын даалгаварыг үндэслэн тендерийг зохион
байгуулан ажиллах

Сардаа
Орон нутгийн өмчийн
газар

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

П.Эрдэнэсайхан

