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Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хэрэгжүүлэх хэлтэс, алба,
газар
Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд:
Ардын хувьсгалын 96 жилийн ой, Сэлэнгэ аймаг
7-р сарын 10,
Баяр наадмыг зохион
байгуулагдсаны 86 жилийн ойн үндэсний их баяр
11
байгуулах комисс
наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх
Төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудад иргэдээс
гаргасан санал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн
7-р сарын
Төрийн захиргааны
2017 оны эхний хагас жилийн тайланг Засгийн
10-ны дотор
удирдлагын хэлтэс
газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх
Төвийн бүсийн аймгуудын сумдын Засаг даргын
7-р сарын
Тамгын газрын дарга нарын “Цэргийн бэлтгэл
Цэргийн штаб
19-22
сургалт”-ыг зохион байгуулах
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”,
Сардаа
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
“Авлигатай тэмцэх, хариуцлага шударга ѐсыг
бэхжүүлэх
аймгийн
хөтөлбөр”-ийн
төслийг
боловсруулах
Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны
Санхүү, төрийн сангийн
7-р сард
төсвийн гүйцэтгэлийг аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэх
хэлтэс
Томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын эхний
хагас
жилийн
санхүүгийн
тайланг
хуулийн
Санхүү, төрийн сангийн
7-р сард
хугацаанд гаргуулан хянан баталгаажуулах ажлыг
хэлтэс
зохион байгуулах
2017 оны эхний хагас жилийн татварын тайланг
7-р сард
Татварын хэлтэс
хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2016 оны
Санхүүгийн хяналт, аудитын
7-р сард
гүйцэтгэлд аудит хийх
алба
Аймгийн 2017 оны 6 сарын нийгэм, эдийн засгийн
7-р сарын
Статистикийн хэлтэс
танилцуулга гаргах, тархаах
15-ны дотор

Хариуцах эзэн
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Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
Элсэлтийн ерөхний шалгалтын батламж тарааж, их
7 сарын
Боловсрол соѐл урлагийн
дээд сургуулиудын хуваарь сонголтын үйл
02-08-ны
газар
ажиллагааг зохион байгуулах
хооронд
“Мөргөлдөөн,
гамшгийн
үед хүүхдийг хүнд
Сардаа
Гэр бүл хүүхэд залуучуудын
хөдөлмөрөөс хамгаалъя” уриан доор хоѐр сарын
хөгжлийн газар
аяныг өрнүүлэх
Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг сум орон
Сардаа
Ахмад мэргэжилтний зөвлөх
нутагт зохион байгуулж урамшууллыг олгох
үйлчилгээг сум орон нутагт
зохион байгуулж
урамшууллыг олгоно.
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
өрхийн өрхийн эрүүл мэндийн төвд гурвалсан
гэрээний биелэлтийн байдалд хяналт, үнэлгээ хийх
“Цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлье” аяныг
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
зохион байгуулах
Элэгний В,С вирусын илрүүлэг үзлэгт 40-65 насны
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
хамрагдвал зохих иргэдийг хамруулах
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд:
Сумын
болон
сум
дундын
ойн
ангиудыг
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
чадавхижуулах зорилгоор “Ой зохион байгуулалтын
бодлого төлөвлөлтийн
7-р сарын 25
хээрийн ажлын үзүүлэх сургалт”-ыг Ерөө суманд
хэлтэс, Байгаль орчин, аялал
зохион байгуулах
жуулчлалын газар
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
Уринш боловсруулалтын мэдээг нэгтгэж Хүнс,
бодлого төлөвлөлтийн
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд
Сардаа
хэлтэс, Хүнс, хөдөө аж ахуйн
хүргүүлэх
газар
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
“Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих 2017-2020
бодлого төлөвлөлтийн
хөтөлбөр”-ийн төслийн хэлэлцүүлгийг зохион
Сардаа
хэлтэс, Хүнс, хөдөө аж ахуйн
байгуулах
газар
Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Мах
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
сүүний анхдугаар аян”-ы хүрээнд Монгол драй
бодлого төлөвлөлтийн
Сардаа
милк” ХХК-тай хамтран “Монгол хуурай сүү” төслийг
хэлтэс, Хүнс, хөдөө аж ахуйн
сумдад хэрэгжүүлэх
газар
Уул уурхайн зориулалтаар ашиглаж байгаа газрын
Газрын харилцаа, барилга
мэдээллийг бүрдүүлэн тоон хэлбэрээр мэдээллийн
Сардаа
хот байгуулалтын газар
санг үүсгэж анализ хийх
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Б.Саруултөгс
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Бэлчээрийн
ашиглалтын
нөлөөллийг
фото
мониторингийн аргаар үнэлэх, хяналт хийх талаар
сумдад чиглэл хүргүүлж зохион байгуулах

Сардаа
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Тариалангийн болон атаршсан газарт газрын төлөв
байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг
зохион байгуулах

Сардаа

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн
хэлтэс, Газрын харилцаа,
барилга хот байгуулалтын
газар
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн
хэлтэс, Газрын харилцаа,
барилга хот байгуулалтын
газар

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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