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Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хэрэгжүүлэх хэлтэс,
алба, газар

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн
6-р сарын
Аймгийн Засаг даргын
2018 оны хагас жилийн тайланг Монгол Улсын
15-31
Тамгын газар, Төрийн
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх
захиргааны
удирдлагын хэлтэс
Аймгийн удирдах ажилтнуудын “Мэдээллийн цаг”
Аймгийн Засаг даргын
6-р сарын 4
арга хэмжээг зохион байгуулах
Тамгын газар
Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний
газар, хэлтэс, албад, сумдын Засаг даргын Тамгын
Аймгийн Засаг даргын
6-р сарын 18
газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан
Тамгын газар, Хяналт
ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгуулах
шинжилгээ, үнэлгээ,
дотоод аудитын
Тосгодын захирагчийн албаны төрийн албан
хэлтэс
хаагчдын уулзалтыг Ерөө сумын Бугант тосгонд
Сардаа
зохион байгуулах
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний
Аймгийн Засаг даргын
тэргүүлэгчдийн 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу зарим
Сардаа
Тамгын газар
асуудлуудын төслийг боловсруулж, хэлэлцүүлэх
“Ногоочдын уулзалт, сургалт”-ыг зохион байгуулах
6-р сарын 6
Аялал жуулчлал эрхлэгчдийн зөвлөгөөнийг зохион
6-р сарын 18
байгуулах
Хөрөнгө оруулалт,
Барилгачдын зөвлөгөөн зохион байгуулах
6-р сарын 25
хөгжлийн бодлого
“Манай гэр-Миний гудамж” аймгийн хөтөлбөрийн
төлөвлөлтийн
хэлтэс
Сардаа
хүрээнд “Жишиг гудамж” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
“Цэвэр орчин-Эрүүл амьдрал” тохижилтыг аяныг
6-р сарын
эхлүүлэх
10-аас

Хариуцах эзэн
Ө.Сувдаа
Б.Болорзул

Ө.Сувдаа

Ө.Сувдаа,
Д.Лувсандагва

Ө.Сувдаа

А.Эрдэнэгэрэл
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Сэлэнгэ аймаг, ОХУ-ын Буриад Улсын найрамдалт
хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагддаг
уламжлалт “Эв модны наадам”-ын бэлтгэлийг хангаж,
аймгийн төлөөллийг оролцуулах
Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын
сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын 5 төрлийн
тэмцээнийг сумдад зохион байгуулж, шигшээ
тэмцээнийг зохион байгуулах
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийн эсрэг бүх
төрлийн хүчирхийллийг бууруулахад олон нийтийг
татан оролцуулах,
талуудын үүрэг оролцоо
нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн “Хамгаалагдсан хүүхэд”
сарын аяныг зохион байгуулж, дүнг нэгтгэн
танилцуулах
Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соѐн
гэгээрүүлэх, ажлын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх
зорилгоор “Ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон” аяныг
аймгийн хэмжээнд өрнүүлж, тайланг нэгтгэн
танилцуулах
Цэргийн жинхэнэ албанд тайван цагт тэнцэхгүй
иргэдийн судлагаа гарган Цэргийн төв эмнэлгийн эмч
нарын комиссын үзлэгт хамруулж, “Цэргийн насны
залуусын эрүүл мэндийн асуудалд тулгарч буй
бэрхшээл, түүнийг туулах арга зам, цэрэг татлагын
эрүүл мэндийн үзлэгийг зохион байгуулах тухай”
сургалтыг зохион байгуулах
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийг
цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл сургалтыг зохион
байгуулах
“Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааг дээшлүүлэх нь”
сэдэвт сургалтыг төр, төсвийн байгууллагын нягтлан
бодогч нарыг хамруулан зохион байгуулах
2018 оны хагас жилийн малын түүвэр судалгааг зохион

6-р сарын
10-11
6-р сарын
27-28
Сардаа

Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газар
Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газар, Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл
Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газар,
Нийгмийн бодлогын
хэлтэс

Ө.Сувдаа

Ө.Сувдаа

Ө.Сувдаа
Б.Энхбат

6-р сарын
17-ны дотор

Хууль, эрх зүйн хэлтэс
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
газар

Д.Ёндонжамц
П.Оюун

6-р сарын
15-наас 7-р
сарын 2-ны
дотор

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Д.Ёндонжамц

Цэргийн штаб
Холбогдох сумд, газар
хэлтэс албад

Т.Баяраа

6-р сарын 6

Санхүү, төрийн
сангийн хэлтэс

М.Нарантуяа

6-р сарын 4-өөс

Статистикийн хэлтэс

Д.Гүндэгмаа

06-р сарын
8-ны өдөр

6-р сарын
13-аас 27

байгуулах
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Сүхбаатар сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төр
Санхүүгийн хяналт,
төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт
Сардаа
аудитын алба
шалгалт хийх
Зүүнбүрэн суманд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт,
аудитын үйл ажиллагаа явуулж, Зөрчлийн тухай
Санхүүгийн хяналт,
Сардаа
хууль, Шилэн дансны тухай хуулиар сургалт зохион
аудитын алба
байгуулах
Татварын тайлан хугацаандаа ирүүлдэггүй, Х болон
алдагдалтай тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгж
Сардаа
Татварын хэлтэс
байгууллагуудад сургалт хийж, өрийн үлдэгдлийг
баталгаажуулалтын ажлыг үргэлжлүүлэх
Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг
6-р сарын 1
Нийгмийн бодлогын
тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах
хэлтэс
Ерөнхий боловсролын сургуулийн IX, XII анги
Боловсрол, соѐл
төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох талаар
6-р сарын
урлагийн газар
заавар, зөвлөмж хүргүүлж, гэрчилгээ бичилтийг хийх
8-аас 12
ажлыг зохион байгуулах
ЕБС-ийн 5, 9,12 дугаар анги төгсөгчдийн Улсын
Боловсрол, соѐл
шалгалтын дүнг нэгтгэн, үнэлгээ дүгнэлт хийх ажлыг
Сардаа
урлагийн газар
зохион байгуулах
“Хүний хөгжил ба эрүүл мэнд” сэдэвт сургалт, цусны
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
донорын өдөрлөгийг зохион байгуулах
Ерөө, Зүүнбүрэн сумдад халдварт болон халдварт
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
бус өвчний эрт илрүүлгийн цогц үзлэгийг зохион
байгуулах
Нярайн түнхний үений дутуу хөгжил, мултралыг хэт
авиагаар эрт оношлох, мултралаас сэргийлэх
сургалтыг ЭХЭМҮТ-тэй хамтран зохион байгуулах
“Хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй арга зүйг
боловсруулах нь” сургалтыг Европын холбоо
/SECiM/ -той хамтран сумдын хөдөлмөр эрхлэлт
хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах
“Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сэдэвт
нийтлэл, нэвтрүүлгийн уралдааныг зохион байгуулах

Сардаа

Б.Дарихжав

Б.Дарихжав

Х.Батболд

Б.Энхбат
Ч.Жаргалсайхан

Ч.Жаргалсайхан
Ж.Од
Ж.Од

Эрүүл мэндийн газар
Ж.Од

6-р сарын 6-7

Сардаа

Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газар
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн

Ч.Зоригтбаатар
П.Оюун
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газар
Малчин залуучуудын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх
Сардаа
Гэр бүл хүүхэд
сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах
залуучуудын хөгжлийн
газар
“Ногоон гэрэл, цагаан шугам тэмцээн”, бүжгийн
Биеийн тамир спортын
Сардаа
спортын тэмцээнийг тус тус зохион байгуулах
газар
Пара хөнгөн атлетикийн Улсын аварага шалгаруулах
Биеийн тамир спортын
Сардаа
тэмцээнийг зохион байгуулах
газар
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд
Байгаль орчин, аялал
Ойн мэргэжлийн байгууллагад аттестачлал явуулах.
Сардаа
жуулчлалын газар
Хог хаягдал ихээр үүсдэг газруудад санамж самбар
Байгаль орчин, аялал
Сарын турш
байршуулах
жуулчлалын газар
Хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх, бүх нийтийн цэвэрлэгээ
зохион байгуулах, цэвэр орчинг бүрдүүлсэн хог
Байгаль орчин, аялал
Сардаа
хаягдлыг дахин ашигласан иргэн, аж ахуйн нэгж
жуулчлалын газар
байгууллагыг шалгаруулж урамшуулах
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Бог малын үзлэг, ангилалтыг зохион байгуулах
Сардаа
газар
Шинээр байгуулсан суурин, хороолол, гудамж, зам,
Газрын харилцаа,
талбайд нэр, дугаар, хаяг өгч хаягийн зураг зохиож,
Сардаа
барилга хот
баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах
байгуулалтын газар
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой
Орон нутгийн өмчийн
хуулийн этгээдүүдийн үйл ажиллагаа, ажлын явцтай
Сардаа
газар
танилцаж заавар зөвөлгөө өгөх

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

П.Оюун
Б.Баттулга
Б.Баттулга
Т.Түвшинтөгс
Т.Түвшинтөгс
Т.Түвшинтөгс
Б.Мөнхтөр
Б.Саруултөгс
П.Эрдэнэсайхан

