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Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хэрэгжүүлэх хэлтэс,
алба, газар
Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд:
Сэлэнгэ аймагт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн
Аймгийн Засаг даргын
2 сарын
2016 оны жилийн эцсийн тайланг холбогдох яамдад
Тамгын газар, хэлтэс,
10-ны дотор
хүргүүлэх
агентлагууд
“Мах, сђђний анхдугаар аян”-ыг аймаг, сумын
Хђнс, хөдөө аж ахуйн
Сардаа
хэмжээнд зохион байгуулах ажлыг эхлђђлэх
газар
“Цагаан сар” ђзэсгэлэн худалдааг Олон Улсын
Хөрөнгө оруулалт,
2-р сарын
худалдааны төвд зохион байгуулах
хөгжлийн бодлого
17-19
төлөвлөлтийн хэлтэс
Хөрөнгө оруулалт,
“Сэлэнгэ аймагт аялал жуулчлалыг хөгжђђлэх нь”
2-р сарын 15
хөгжлийн бодлого
сэдэвт уулзалт, хэлэлцђђлгийг зохион байгуулах
төлөвлөлтийн хэлтэс
2016
оны
аймгийн
салбарын
тэргүүнүүдийг 2-р сарын 28Төрийн захиргааны
ны дотор
удирдлагын хэлтэс
шалгаруулж урамшуулах ажлыг зохион байгуулах
“Иргэдээ сонсоѐ” телевизийн шууд нэвтрђђлгийг
Хяналт шинжилгээ
зохион байгуулах
Сардаа
ђнэлгээ, дотоод
аудитын хэлтэс
Германы
Олон
Улсын
Хамтын
ажиллагааны
Нийгэмлэгийн ЭТИС хөтөлбөртэй хамтран аймгийн
Орон нутгийн цогц хөгжил-тђншлэл төслийн гишђђдийн
Хяналт шинжилгээ
сургалтын танхмыг тохижуулж, жижиг дунд ђйлдвэрлэл
Сардаа
ђнэлгээ, дотоод
эрхлэгчдийн
ђйл
ажиллагаа,
бђтээгдэхђђний
аудитын хэлтэс
танилцуулгыг гарган нийтэд сурталчлах ажлыг зохион
байгуулах
Гэр хороолол, орон сууцны гал тђймрийн аюулаас
урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг Сђхбаатар,
Сардаа
Онцгой байдлын газар
Мандал, Баянгол, Сайхан сумдад зохион байгуулах

Хариуцах эзэн
Ө.Сувдаа
Д.Лувсандагва
Б.Болорзул
А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мөнхтөр
А.Эрдэнэгэрэл
А.Эрдэнэгэрэл
Б.Болорзул
Д.Лувсандагва

Д.Лувсандагва

Б.Болорзул
Г.Баатар
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Мэргэжлийн хяналтын Улсын байцаагчдын зөвлөгөөн
2-р сарын
зохион байгуулах
22-24
Мэргэжлийн хяналтын
Монголын Уламжлалт цагаан сарыг тохиолдуулан “Та
газар
сайхан шинэлээрэй” сэдэвт сарын аяныг зохион
Сардаа
байгуулж, хђнсний чанар, аюулгђй байдлын чиглэлээр
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийх
“Хђний
эрхийн
туг”
аялуулах
удирдамжийг
боловсруулан байгууллага, аж ахуйн нэгжђђдэд
Сардаа
хђргђђлэх
Хууль эрх зђйн хэлтэс
Аймгийн авлигын эсрэг ђйл ажиллагааны 2017 оны
төлөвлөгөөг гаргаж, 2016 оны ХАСХОМ-ийг мэдђђлэг 2-р сарын 15гаргагчдаар бђрэн гаргуулж Авлигатай тэмцэх газарт
ны дотор
хђргђђлэх
Хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлагуудын ажил
хэргийн уулзалт, архив бичиг хэрэг, дотоод ажил
Хууль эрх зђйн хэлтэс,
хариуцсан ажилтнуудын “Архив албан хэрэг хөтлөлт,
Сардаа
хууль хяналтын
баримт бичгийн стандарт” сэдэвт сургалтыг тус тус
байгууллагууд
зохион байгуулах
Эрђђл мэндийн байгууллагуудын архив бичиг хэргийн
ажилтан, бђх шатны бђртгэлийн бага эмч нарт
2-р сарын
Хууль эрх зђйн хэлтэс,
зориулсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, тђђний 1-ээс 14-ний
Эрђђл мэндийн газар
стандарт” сэдэвт бђсчилсэн сургалтуудыг зохион
дотор
байгуулах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нягтлан бодох
бђртгэл хөтлөлтөнд хяналт тавьж, 2016 оны жилийн
Санхђђ, төрийн сангийн
Сардаа
эцсийн санхђђгийн тайланг хуулийн хугацаанд ђнэн
хэлтэс
зөв гаргуулан баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах
“Манлайлагч Санхђђгийн алба”, “Манлайлагч нягтлан
Санхђђ, төрийн сангийн
бодогч” 2016 аяныг дђгнэн, аяныг дђгнэх аргачлалыг
Сардаа
хэлтэс
шинэчлэн боловсруулж 2017 аяныг хэрэгжђђлэх
Боловсрол, эрђђл мэндийн салбарын санхђђгийн
Санхђђгийн хяналт,
Сардаа
төлөвлөлт, зарцуулалт, хуваарилалтанд аудит хийх
аудитын алба
Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
Орос хэлний улсын олимпиадын хоѐрын давааг зохион
Боловсрол соѐл,
Сардаа
байгуулах
урлагийн газар
“Бид Сэлэнгийн ирээдђй” хөтөлбөрийг боловсруулж,
Нийгмийн бодлогын
Сардаа
хэлэлцђђлэх ажлыг зохион байгуулах
хэлтэс
Орхон бђсийн сургууль, цэцэрлэг, соѐлын төвд зөвлөн
Боловсрол соѐл,
2-р сарын1- 7
туслах багийг ажиллуулах
урлагийн газар
Монгол
Улсын
Ерөнхий
сайдын
ивээл
дор
2-р сарын
Нийгмийн бодлогын

Б.Болорзул
Ж.Отгонхђђ

Д.Ёндонжамц

Д.Ёндонжамц

Д.Ёндонжамц

Д.Ёндонжамц
Ж.Од

М.Нарантуяа

М.Нарантуяа
М.Нарантуяа
Б.Дарихжав
Ж.Батсайхан
Ч.Жаргалсайхан
Ж.Батсайхан
Ж.Батсайхан
Ч.Жаргалсайхан
Ж.Батсайхан
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Улаанбаатар хотод болох Монголын Ахмадын
10-11
хэлтэс
ёндэсний их чуулганд аймгийн ахмадын төлөөллийг
Аймгийн Ахмадын
зохион байгуулж оролцуулах
хороо
“Тэтгэвэр тогтоолт, олголтыг шалгах” аян, “ Чанартай
Эрђђл мэнд, нийгмийн
ђйлчилгээ соѐлтой харилцаа” аяныг тус тус зохион
даатгалын хэлтэс
Сардаа
байгуулж,
иргэд,
даатгуулагчдад
мэдээлэл
сурталчилгаа хийх
Халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь
Аймгийн Хөдөлмөр,
олгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдђђлэх, иргэдийг
Сардаа
халамжийн
ажлын байранд зуучлах ажлыг зохион байгуулах
ђйлчилгээний газар
”Хђђхэд хамгааллын тухай”, “Хђђхдийн эрхийн тухай”,
Гэр бђл, хђђхэд,
“Гэр бђлийн хђчирхийлэлтэй тэмцэх тухай”, “Хөгжлийн
Сардаа
залуучуудын хөгжлийн
бэрхшээлтэй хђний тухай” хуулиудыг сурталчлах
газар
”Бид Сэлэнгийн ирээдђй”, “Жаргалтай гэр бђл”,
Гэр бђл, хђђхэд,
“Залууст боломж”, “Гэр бђлийн хђчирхийлэлтэй тэмцэх
Сардаа
залуучуудын хөгжлийн
дэд хөтөлбөр”-ђђдийг тус тус боловсруулж батлуулах
газар
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд:
2016 оны газрын төлбөр төлөөгђй иргэн аж ахуйн нэгж
Газрын харилцаа,
байгууллагын судалгааг гаргаж мэдэгдэл хђргђђлж
Сардаа
барилга хот
барагдуулах арга хэмжээ авах
байгуулалтын газар
Аймгийн хэмжээнд 2017 онд ахуйн зориулалтаар
агнах, барих агнуурын амьтны тоо, хэмжээний дээд
2-р сарын
Байгаль орчин, аялал
хязгаарыг аймгийн ИТХ-ын хурлаар хэлэлцђђлэн 10-ны дотор
жуулчлалын газар
батлуулах
Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний
зардлаар гђйцэтгэх ойжуулалт, ой зохион байгуулалт,
байгалийн ургамлын аймгийн тооллого хийлгэх, ойн
Байгаль орчин, аялал
Сардаа
хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлын тендерийн
жуулчлалын газар
техникийн нөхцлийг боловсруулан
холбогдох
газруудад хђргђђлэх
Аймгийн хэмжээнд авто ђйлчилгээний ђйл ажиллагаа
явуулж буй иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын
Сардаа
Автотээврийн төв
дэлгэрэнгђй судалгааг гаргаж, стандарт шаардлагыг
хангуулах
Техникийн хяналтын ђзлэгт хамрагдах тээврийн
хэрэгслђђдийг төлөвлөгөөний дагуу бђрэн хамруулах
Сардаа
Автотээврийн төв
ажлыг зохион байгуулах
2017 оны хаврын тариалалтанд шаардагдах таримлын
Хђнс, хөдөө аж ахуйн
ђр, бордооны хэрэгцээг тооцож судалгаа, захиалгыг
Сардаа
газар
авах

Р.Ганхуяг

Ж.Батсайхан
С.Отгонжаргал
Ж.Батсайхан
Л.Зоригтбаатар
Ж.Батсайхан
П.Оюун
Ж.Батсайхан
П.Оюун
А.Эрдэнэгэрэл
Б.Саруултөгс
А.Эрдэнэгэрэл
Б.Батзориг

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Батзориг

А.Эрдэнэгэрэл
Ж.Хђдэрбаатар
А.Эрдэнэгэрэл
Ж.Хђдэрбаатар
А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мөнхтөр
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Улаанбаатар хотод 2-р сарын 16-26-ны өдрђђдэд
зохион байгуулагдах “Монголд ђйлдвэрлэв” ђзэсгэлэн
худалдаанд аймгийн ђйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн
нэгж
байгууллага,
иргэдийг
зохион
байгуулж
оролцуулах
Улаанбаатар
хотод
зохион
байгуулагдах
Хоршоологчдын ђндэсний 5 дугаар чуулганд аймгийн
төлөөллийг оролцуулах ажлыг зохион байгуулах
Аймаг орон нутаг дахь хђнсний ђйлдвэр, цехђђдийн
хђчин чадал, тђђний ашиглалт, хөдөө аж ахуйн
гаралтай хђнсний тђђхий эдийн нөөцийн судалгааг
сумдаас авч нэгтгэн гаргах
Мал сђргийн гоц халдварт, тђгээмэл тархацтай
халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх,
эрђђлжђђлэх ажлыг эпидемиологи судалгааг ђндэслэн
оновчтой,
шуурхай зохион байгуулж, зоонозын
халдварт өвчний эрсдэлийг бууруулахад хђн, мал
эмнэлгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг
идэвхижђђлэх, эрсдэл бђхий өвчнөөс эрђђлжђђлэх
хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах
Олон жил ашиглагдаж элэгдлээ нөхсөн тээврийн
хэрэгслийг аймгийн ИТХ-ын шийдвэрийг ђндэслэн
дуудлага худалдаагаар худалдах ажлыг зохион
байгуулах
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газартай
хамтран Орон нутгийн өмчит ђйлдвэрийн газар, орон
нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой
компаниудын ђйл ажиллагаатай танилцах, мэргэжил
аргазђйн зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулж,
дђгнэлт гаргах
2017 оны бараа, ажил, ђйлчилгээ худалдан авах
төлөвлөгөөний дагуу захиалагчийн захиалгын зураг
төсөв,
ажлын
даалгаварыг
ђндэслэн
тендер
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах

2-р сарын
16-26

Хђнс, хөдөө аж ахуйн
газар

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мөнхтөр

2-р сарын

Хђнс, хөдөө аж ахуйн
газар

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мөнхтөр

Сардаа

Хђнс, хөдөө аж ахуйн
газар

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мөнхтөр

Сардаа

Хђнс, хөдөө аж ахуйн
газар

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мөнхтөр

Орон нутгийн өмчийн
газар

А.Эрдэнэгэрэл
П.Эрдэнэсайхан

Сардаа

Орон нутгийн өмчийн
газар

А.Эрдэнэгэрэл
П.Эрдэнэсайхан

Сардаа

Орон нутгийн өмчийн
газар

А.Эрдэнэгэрэл
П.Эрдэнэсайхан

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

