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Хэрэгжүүлэх хэлтэс,
алба, газар
Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд
“Удирдах ажилтны аймгийн зөвлөгөөн”-ийг зохион
Аймгийн Засаг даргын
1-р сарын 25
байгуулах
Тамгын газар
Хяналт шинжилгээ,
“Сэлэнгэ түмний мэнд” сар шинийн баярт зориулсан
1-р сарын 18
үнэлгээ, дотоод
нэвтрүүлгийг бэлтгэж, нийтийн хүртээл болгох
аудитын хэлтэс
Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол
шийдвэрийн хэрэгжилтийн болон 2018 оны санал,
1-р сарын
Төрийн захиргааны
өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланг гаргаж,
10-15
удирдлагын хэлтэс
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл
Төрийн албаны
ажиллагааны тайлан, төрийн албан хаагчдын
Сардаа
зөвлөлийн салбар
бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний мэдээг гарган Төрийн
зөвлөл
албаны зөвлөлд хүргүүлэх.
2018 оны салбарын аварга ажилтан болон тэргүүний
Аймгийн Засаг даргын
Сардаа
хамт олон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах
Тамгын газар
Сар шинийн баярыг тохиолдуулан ахмад настанд
Нийгмийн бодлогын
Сардаа
хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах
хэлтэс
Жижиг дунд үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэл, бичил бизнес
эрхлэх замаар хамгийн олон шинэ ажлын байр бий
Нийгмийн бодлогын
Сардаа
болгож, тогтвортой хадгалсан сум, аж ахуйн нэгж
хэлтэс
байгууллага, иргэнийг шалгаруулах
МУ-ын Үндсэн хуулийн 27 жилийн ойн өдрийг
Сардаа
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
2019 оны цэргийн бүртгэлийг зохион байгуулж, дүн
мэдээг Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин
Сардаа
Цэргийн штаб
штабт хүргүүлэх.
Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн
Ө.Сувдаа
Д.Лувсандагва

Б.Болорзул

Ө.Сувдаа
Ө.Сувдаа
Б.Энхбат
Б.Энхбат
Д.Ёндонжамц
Б.Энхболд

10

11

12

13

1
2

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2018 оны жилийн эцсийн
Санхүү, төрийн сангийн
Сардаа
санхүүгийн тайлан цахимаар хүлээн авах
хэлтэс
Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъяа
болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагын
санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд эрсдлийн үнэлгээ
Санхүүгийн хяналт,
Сардаа
хийж, 2019 онд хяналт шалгалт, аудитад хамрагдах
аудитын алба
байгууллагуудын жагсаалтыг гаргаж, дотоод аудитын
хороогоор хэлэлцүүлж, нийтэд мэдээлэх
Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны жилийн эцсийн нийгэм,
1-р сарын
Статистикийн хэлтэс
эдийн засгийн танилцуулга гаргах, тархаах
15-ны дотор
2018 оны жилийн эцсийн Хүн амын орлогын албан
татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тайлан, аж ахуйн
нэгжийн орлогын албан татварын тайлан, бусад
Сардаа
Татварын хэлтэс
татвар, төлбөр хураамжийг хүлээн авах ажлыг зохион
байгуулж, татвар төлөгчдөд зөвлөмж хүргүүлэх
Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
Эрүүл мэндийн салбарын “Оны шилдэг”-үүдийг
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулах
Аймгийн багш нарын дунд “Шилдэг илтгэл”-ийн
2019-01-18
Боловсрол соѐл
уралдааныг зохион байгуулах
урлагийн газар
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“Боловсролын
чанарын
шинэчлэл”
төслийн
Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 4 дэх шатны
төслийн санал хүргүүлж, батлагдсан төслүүдийг
хэрэгжүүлэх
Жү-до бөхийн насанд хүрэгчдийн Улсын аварга
шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах
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Волейболын идэрчүүдийн аймгийн аварга шалгаруулах
тэмцээнийг зохион байгуулах
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21 аймаг 9 дүүргийн Футзалын аварга шалгаруулах
“Цом”-ын тэмцээнийг зохион байгуулах
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Хүүхэд өсвөр үеийхний дунд “Үсэг урлалд амилахуй”
Монгол бичгийн аймгийн уралдааныг зохион байгуулах
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О.Мөнхбаяр

Б.Дарихжав

Д.Гүндэгмаа

Х.Батболд

Ж.Од
Ч.Жаргалсайхан

Сардаа

1-р сарын
06-09
1-р сарын
18-20

Боловсрол соѐл
урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

Биеийн тамир спортын
газар

У.Батмөнх

Биеийн тамир спортын
газар,

У.Батмөнх

1-р сарын
22-30

Биеийн тамир спортын
газар

У.Батмөнх

Сардаа

Гэр бүл хүүхэд
залуучуудын хөгжлийн
газар, Аймгийн Нийтийн

П.Оюун
С.Шинэчимэг
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Сар шинийн баярыг угтан үндэсний өв уламжлалаа
Гэр бүл хүүхэд
дээдлэн хүндлэх зорилгоор “Дээлтэй Монгол-хамт
Сардаа
залуучуудын хөгжлийн
олон” фото зургийн уралдааныг ерөнхий боловсролын
газар
сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулах
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд
“Ойн тухай хууль, тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхэд
Байгаль орчин, аялал
анхаарах зарим зүйлсийн талаар” сургалт зохион 1-р сарын 15
жуулчлалын газар
байгуулах
Жилийн эцсийн малын тоо, цэвэр эрлийз малын тоо
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Сардаа
гаргах
газар
“Улс, аймгийн аварга малчид”-ыг шалгаруулах
материалыг хүлээн авч, аймгийн Засаг даргын
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
1-р сарын 15
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Хүнс, хөдөө аж ахуй,
газар
хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх
"Улс, аймгийн аварга тариаланч хамт олон”, “Улс,
аймгийн аварга тариаланч”-аар шалгаруулах аж ахуйн
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
нэгж, байгууллагуудын материалыг хүлээн авч Засаг
Сардаа
газар
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Хүнс, хөдөө
аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэх
Сум, агентлагийн 2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим
Орон нутгийн өмчийн
Сардаа
худалдан
авах
ажиллагааны
систем
газар
/www.tender.gov.mn/-д оруулах ажлыг зохион байгуулах
2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах
төлөвлөгөөний дагуу захиалагчийн захиалгын зураг
Орон нутгийн өмчийн
Сардаа
төсөв,
ажлын
даалгаварыг
үндэслэн
сонгон
газар
шалгаруулалтыг зохион байгуулах

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

П.Оюун

Т.Түвшинтөгс
Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр

Б.Мөнхтөр

П.Эрдэнэсайхан

П.Эрдэнэсайхан

