БАТЛАВ.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Ш.ОРГИЛ

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018.02.09
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Хэрэгжүүлэххэлтэс,
алба, газар
Нэг.Удирдлага,зохионбайгуулалтынхүрээнд
Аймгийн Засаг даргын сумдад ажиллах хуваарийг
02 дугаар
Төрийн захиргааны
гаргаж, бэлтгэл ажлыг хангах.
сард
удирдлагын хэлтэс
Япон Улсын Шизуока мужийн урилгаар хийх аймгийн
02 дугаар
Төрийн захиргааны
Засаг даргын албан айлчлалын бэлтгэл ажлыг хангаж,
сарын 19-23
удирдлагын хэлтэс
айлчлалын арга хэмжээг зохион байгуулах.
Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудын 2017 оны
ХАСХОМ-ийг авч баталгаажуулан Авлигатай тэмцэх
Сардаа
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
газарт хүргүүлэх.
Засгийн газрын 2016-202 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээний
02 дугаар
Хяналт-шинжилгээ,
төлөвлөгөөний Сэлэнгэ аймагт хамааралтай зорилт, сарын 10-ны үнэлгээ, дотоод аудитын
арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланд хяналтдотор
хэлтэс
шинжилгээ үнэлгээ хийх.
Улсын Их Хурал, Засгийн газраас батлан гаргасан
02 дугаар
Хяналт-шинжилгээ,
үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2017 оны сарын 10-ны үнэлгээ, дотоод аудитын
тайланг гарган холбогдох яамдад хүргүүлэх.
дотор
хэлтэс
Хяналт-шинжилгээ,
Аймгийн Удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион
02 дугаар
үнэлгээ, дотоод аудитын
байгуулах.
сарын 05
хэлтэс
Сэлэнгэ аймгийн 85-аас дээш насны өндөр
Хяналт-шинжилгээ,
02 дугаар
настнуудад аймгийн Засаг даргын гарын бэлгийг
үнэлгээ, дотоод аудитын
сард
гардуулах.
хэлтэс
Хоёр.Нийгмийнсалбарынхүрээнд
Орос хэлний Улсын олимпиадын хоѐрын давааг
Боловсрол соѐл
Сардаа
зохион байгуулах
урлагийн газар
Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцахэзэн
Б.Болорзул
Б.Болорзул
Д.Ёндонжамц

Д.Лувсандагва

Д.Лувсандагва
Д.Лувсандагва
Д.Лувсандагва

Ч.Жаргалсайхан
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IMO буюу Олон Улсын Математикийн 59 дэх
удаагийн олимпиадын
1
дүгээр
шатны сонгоншалгаруулалтыг орон нутагт зохион
байгуулах
“Ахуйн ослоос сэргийлье”
сэдэвт аяны хүрээнд
сургууль, цэцэрлэгүүдийн эмч нар, биологийн багш
нар сургуулийн сурагч, цэцэрлэгийн хүүхэд, эцэг эх,
асран хамгаалагч, багш, ажилчдад сургалт зохион
байгуулах
“Миний гэр-аюулгүй орчин” осол гэмтлээс сэргийлэх
сарын аяныг Боловсрол, соѐл, урлагийн газар, Гэр
бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Онцгой
байдлын газартай хамтран зохион байгуулах
2018 онд золгүй тохиолдлоор эндсэн 5 хүртэлх насны
хүүхдийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх хурал,
бүсчилсэн сургалтыг Зүүнбүрэн, Сайхан суманд
зохион байгуулах.
Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг
хүртээмжтэй, чанартай хүргэж үйлчилгээний нэр
төрлийг нэмэгдүүлж, иргэдийг ажилд зуучлах.

Сардаа

Боловсрол соѐл
урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

Сардаа

Боловсрол соѐл
урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

Сардаа

Эрүүл мэндийн газар

Ж.Од

Сардаа

Эрүүл мэндийн газар

Ж.Од

Сардаа

Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газар

Л.Зоригтбаатар

“Дээлтэй Монгол хамт олон” фото зургийн
Гэр бүл хүүхэд
уралдааныг
Ерөнхий
боловсролын
сургуулийн
Сардаа
залуучуудын хөгжлийн
сурагчдын дунд зохион байгуулах
газар
Хүүхэд, өсвөр үеийнхэний дунд “Үсэг урлалд
Гэр бүл хүүхэд
амилахуй” Монгол бичгийн аймгийн уралдааныг
Сардаа
залуучуудын хөгжлийн
зохион байгуулах
газар
Чөлөөт бөхийн аймгийн аварга
шалгаруулах
Биеийн тамир спортын
Сардаа
тэмцээнийг зохион байгуулах
газар
Идэрчүүдийн
аймгийн
аварга
шалгаруулах
Биеийн тамир спортын
Сардаа
волейболын тэмцээнийг зохион байгуулах
газар
Жү-до бөхийн өсвөр үеийнхний “ Ирээдүйн одод” олон
Биеийн тамир спортын
Сардаа
хотын тэмцээнийг зохион байгуулах
газар
Гурав.Хөгжлийнбодлогынхүрээнд
Голын эрэг орчим болон цөлжилт элсний нүүдэлд
Байгаль орчин, аялал
өртсөн талбайд хамгаалалтын зурвас байгуулах
Сардаа
жуулчлалын газар
ажлын техникийн даалгавар боловсруулан холбогдох

П.Оюун
П.Оюун
Б.Баттулга
Б.Баттулга
Б.Баттулга

Т.Түвшинтөгс

газарт хүргүүлэх
Ахуйн зориулалтаар агнах барих агнуурын амьтны
тоо хэмжээг Аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн агнуурын
бүс нутгуудад хуваарилуулах.

Сардаа

Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар

Т.Түвшинтөгс

3

Аймгийн “Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн
чиглэл”-ээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

Сардаа

Аймгийн ЗДТГ,
Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар

А.Эрдэнэгэрэл
Т.Түвшинтөгс

4

ХХААХҮЯ-наас
гаргасан
"Хоолүйлдвэрлэл,
үйлчилгээндэрүүлахуйнболонүйлдвэрлэлийнзохистой
дадал (GMP, GHP) нэвтрүүлэхзөвлөмж" хичээл,
үзүүлэн, аудио, видеог зарим суманд хүргүүлж,
сурталчлах.

Сардаа

Аймгийн ЗДТГ,
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
газар

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мөнхтөр

5

“Сэлэнгэд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг зохион
байгуулах.

02 дугаар
сарын 05, 06

А.Эрдэнэгэрэл
Б.Мөнхтөр

6

“Жижиг дунд үйлдвэрийн ажиглалт судалгаа”-г 50 аж
ахуйн нэгжийг хамруулан хийж, үр дүнг нэгтгэх

Сардаа

Аймгийн ЗДТГ,
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
газар
Хөрөнгө оруулалт,
хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн хэлтэс
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
газар

Б.Мөнхтөр

2

8

Ороннутгаасилгээсэнөвчилсөн,
өвчнөөрхорогдсонмаламьтныэмгэгтдээжиндстандарта
ргазүйндагуушинжилгээхийж,
оноштогтоон,
УМЭАЦТЛиорхөндлөнгийнаудитхийлгэж,баталгаажууланхариуөг
чдээжийнүлдэгдэлөсгөвөрүүдэдустгал,ариутгалхийх.
Ланд менежэр программ хангамжийн талаар сумдын
хэмжээнд сургалт зохион байгуулах

Сарын турш

9

Улсынболонороннутгийнтөсвийнхөрөнгөоруулалтаарб
аригдахбарилгабайгууламжийнзурагтөсвийгхянах.

Сарын турш

7

10

1

Сардаа

Газрын харилцаа,
барилга, хот
байгуулалтын газар
Газрын харилцаа,
барилга, хот
байгуулалтын газар

2018
оныбараа,
ажил,
үйлчилгээхудалданавахтөлөвлөгөөнийдагуузахиалагч
Орон нутгийн өмчийн
ийнзахиалгынзурагтөсөв,
Сарын турш
газар
ажлындаалгаврыгүндэслэнтендерүүдийгзохионбайгуу
ланажиллах
Дөрөв.Санхүү, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн
02 дугаар
Санхүү, төрийн сангийн

А.Эрдэнэгэрэл

Б.Саруултөгс
Б.Саруултөгс

П.Эрдэнэсайхан

М.Нарантуяа

2

3

4

санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд хянан
баталгаажуулж, тайлангийн нэгтгэл, мэдээг Сангийн
яаманд хүргүүлэх.
Шилэн дансны 2017 оны мэдээлэлт, тайлагналтад
хийсэн аудитын дүнг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр
хэлэлцүүлэн нийтэд мэдээлэх
2017 оны жилийн эцсийн татварын тайланг хүлээн
авах ажлыг үргэлжлүүлэн татварын өрийн үлдэгдлийг
баталгажуулах ажлыг зохион байгуулна
ХХОАТатварын тайланг хүлээн авч хөнгөлөлт
чөлөөлөлтийн нэгтгэлийг санхүү төрийн сангийн
хэлтэст хүргүүлэх

сарын 10-ны
дотор

хэлтэс

Сардаа

Санхүүгийн хяналт
аудитын алба

Б.Дарихжав

Сардаа

Татварын хэлтэс

Х.Батболд

Сардаа

Татварын хэлтэс

Х.Батболд

5

Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 01 дүгээр сарын нийгэм,
эдийн засгийн үзүүлэлтийн танилцуулга гаргах

02 дугаар
сарын
15-ны дотор

Статистикийн хэлтэс

Д.Гүндэгмаа

6

Аймгийн 2017 оны жилийн эцсийн нийгэм, эдийн
засгийн үзүүлэлтийн талаарх мэдээллийг аймгийн
ИТХ-д танилцуулах

02 дугаар
сард

Статистикийн хэлтэс

Д.Гүндэгмаа

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2018 ОНЫ 02-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
№
1

2

3

4

5

6
7

1

2018.03.06
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Хэрэгжилт
Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд:
Аймгийн Засаг даргын сумдад ажиллах
хуваарийг гаргаж, бэлтгэл ажлыг хангах.
Япон Улсын Шизуока мужийн урилгаар
хийх аймгийн Засаг даргын албан
айлчлалын
бэлтгэл
ажлыг
хангаж,
айлчлалын
арга
хэмжээг
зохион
байгуулах.
Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудын
2017
оны
ХАСХОМ-ийг
авч
баталгаажуулан Авлигатай тэмцэх газарт
хүргүүлэх.
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний төлөвлөгөөний Сэлэнгэ
аймагт
хамааралтай
зорилт,
арга
хэмжээний хэрэгжилтийн тайланд хяналтшинжилгээ үнэлгээ хийх.
Улсын Их Хурал, Засгийн газраас батлан
гаргасан
үндэсний
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн 2017 оны тайланг гарган
холбогдох яамдад хүргүүлэх.
Аймгийн Удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг
зохион байгуулах.
Сэлэнгэ аймгийн 85-аас дээш насны
өндөр настнуудад аймгийн Засаг даргын
гарын бэлгийг гардуулах.
Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
Аймгийн Засаг даргын ивээл дор 2018 оны 02-р сарын 07-ны
Орос хэлний Улсын олимпиадын хоѐрын өдөр Орос хэлний улсын олимпиадын 2-ын давааг Сүхбаатар
давааг зохион байгуулах
сумын ерөнхий боловсролын 3-р сургууль дээр зохион байгуулж
олимпиадад 9-р ангийн энгийн ангилалд 29 сурагч, гүнзгий

Хувь

100%

2

3

4

5

ангилалд 15 сурагч, 12-р ангийн энгийн ангилалд 24 сурагч, 12-р
ангийн гүнзгий ангилалд 9 сурагч нийт 77 сурагч, 30 багш
оролцлоо. Байр эзэлсэн багш, сурагч тус бүрт медаль,
өргөмжлөл, мөнгөн шагналыг гардуулан өглөө. 5 ангилал тус
бүрт түрүүлсэн багш сурагчид 2-р сарын 21, 22, 23-ны өдрүүдэд
Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах орос хэлний
олимпиадын 3-ын даваанд оролцохоор боллоо.
IMO буюу Олон Улсын Математикийн 59 д IMO буюу Олон Улсын Математикийн 59 дэх
удаагийн
эх
удаагийн олимпиадын
1
дүгээр Олимпиад
I шатны сонгон шалгаруулалтанд 8 сургуулийн
шатны сонгон
шалгаруулалтыг ахлах ангийн нийт 55 суралцагчид амжилттай оролцлоо.
орон нутагт зохион байгуулах
Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 224 дүгээр тогтоолын
дагуу ЭМЯ-аас зарласан “Ахуйн ослоос сэргийлье” сэдэвт аяны
хүрээнд Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол соѐл урлагийн газар,
“Ахуйн ослоос сэргийлье” сэдэвт аяны Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Онцгой байдлын
хүрээнд сургууль, цэцэрлэгүүдийн эмч газрын
хамтарсан аяныг зохион байгуулах удирдамж,
нар, биологийн багш нар сургуулийн төлөвлөгөөг боловсруулан баталгаажуулсан. Бага, өсвөр насны
сурагч, цэцэрлэгийн хүүхэд, эцэг эх, хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд зориулсан мэдээллийг PPT,
асран хамгаалагч,
багш, ажилчдад видео хэлбэрээр бэлтгэн сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргүүлэн
сургалт зохион байгуулах
сургалтын материалуудыг ашиглан 34 сургууль, 42 цэцэрлэгийн
эмч, биологийн багш нар сургуулийн сурагч, цэцэрлэгийн хүүхэд,
эцэг эх, асран хамгаалагч, багш, ажилчдад сургалт зохион
байгуулж, нөлөөллийн ажлыг хийж байна.
“Миний гэр-аюулгүй орчин” осол гэмтлээс Сарын аяны хүрээнд 8 удаагийн эрүүл мэндийн сургалт,
сэргийлэх сарын аяныг Боловсрол, соѐл, сурталчилгааг хийж 3528 иргэд, эцэг эхчүүд, хүүхэд багачуудыг
урлагийн
газар,
Гэр
бүл,
хүүхэд хамруулсан.
залуучуудын хөгжлийн газар, Онцгой
байдлын
газартай
хамтран
зохион
байгуулах
2018 онд золгүй тохиолдлоор эндсэн 5 5 хүртэлх насны хүүхдийн золгүй тохиолдлын эндэгдлээс
хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг сэргийлэх хурлыг Зүүнбүрэн, Сайхан сумдуудад зохион
магадлан хэлэлцэх хурал, бүсчилсэн байгуулж, тус хуралд тойргийн сумдын эрүүл мэндийн төвийн
сургалтыг Зүүнбүрэн, Сайхан суманд дарга, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан, эх баригч, сургууль,
зохион байгуулах.
цэцэрлэгийн эмч, тухайн сумын Засаг даргын орлогч нарын 90
гаруй хүн оролцсон. Мөн хөхөөр хооллолтын ач холбогдол, зөв
хөхүүлэх, өсвөр насны хүүхдийн эрүүл мэндийн байдал, зэрэг
сургалтуудыг зохион байгуулсан.
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Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг
үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай хүргэж
үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж,
иргэдийг ажилд зуучлах.
“Дээлтэй Монгол хамт олон” фото
зургийн
уралдааныг
Ерөнхий
боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд
зохион байгуулах
Хүүхэд, өсвөр үеийнхэний дунд “Үсэг
урлалд
амилахуй”
Монгол
бичгийн
аймгийн уралдааныг зохион байгуулах

аварга
зохион

2018 оны 01-р сарын байдлаар бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 815
байсан бол 195 иргэн шинээр бүртгүүлж ажил олгогчоос
ирүүлсэн 78 ажлын байранд 33 хүнийг ажилд зуучилж,
идэвхигүйн
улмаас
89
иргэн
хасагдаж
бүртгэлтэй
ажилгүйчүүдийн тоо 888 болсон байна.
Өсвөр үеийнхэнд үндэсний хувцасаа дээдлэн хүндэтгэх,
сурталчлан таниулах зорилгоор “Дээлтэй Монгол хамт олон”
фото зургийн уралдааныг “Цахлай” төсөлтэй хамтран зохион
байгуулж 9 сумдаас ирүүлсэн 42 фото зургаар үзэсгэлэн гаргаж
шалгарсан хамт олныг шагнаж урамшуулав.
Аймгийн Нийтийн номын сантай хамтран “Үсэг урлалд амилахуй”
Монгол бичгийн аймгийн уралдааныг Ерөнхий боловсролын
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгууллаа.
Уралдаанд 6 сумын нийт 81 бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргаж олон
нийтэд суралчиллаа.
Сайхан сумын харъяат Ч.Үнэнмөнхийн нэрэмжит аймгийн аварга
шалгаруулах чөлөөт бөхийн тэмцээнийг Сайхан суманд зохион
байгуулсан. Тэмцээнд 13 сумын 218 тамирчин охид 11 жинд,
хөвгүүд 13 жинд барилдсанаас Багийн дүнгээр
Л.Гантөмөр дасгалжуулагчтай Цагааннуур сум Тэргүүн байр
Н.Бат-амгалан дасгалжуулагчтай Ерөө сум Дэд байр
Б.Батзаяа дасгалжуулагчтай Сүхбаатар сум Гутгаар байр
эзэллээ.
Тэмцээний үеэр Спортын мастер Ч.Үнэнмөнхийг сүүлийн 5 жил
өөрийн зардлаар ивээн тэтгэн явуулж чөлөөт бөхийн спортыг
хөгжүүлэхэд оруулж буй хувь нэмрийг нь үнэлэн Монголын
чөлөөт бөхийн холбооны дээд шагнал “Ялалт “ одонгоор
шагналаа.
Хойшлогдсон
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Чөлөөт
бөхийн
аймгийн
шалгаруулах
тэмцээнийг
байгуулах
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Идэрчүүдийн
аймгийн
шалгаруулах волейболын
зохион байгуулах
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Жү-до бөхийн өсвөр үеийнхний “ Ирээдүйн одод -2018” олон
хотын тэмцээнд БНХАУ, ОХУ-ын Эрхүү, ОХУ-ын Буриад улсын
Жү-до бөхийн өсвөр үеийнхний “Ирээдүйн
Улан-үд, Хиагтын район, 21 аймаг 9 дүүргийн нийт
одод” олон хотын тэмцээнийг зохион
47байгууллагын 1000 гаруй тамирчид охид 2 насны ангиллаар 10
байгуулах
жинд, хөвгүүд 3 насны ангиллаар 8 жинд 2 өдөр өрсөлдөж дүнгээ
гаргалаа.Жин тус бүрд Охид Г.Саранзаяа дасгалжуулагчтай

аварга
тэмцээнийг
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Женко клуб 4 алт, 2 мөнгө, 5 хүрэл медаль хүртэж ТЭРГҮҮН
байр,Г.Сарангоо дасгалжуулагчтай Шинэ бадрах дэмжээ 4 алт, 2
мөнгө, 5 хүрэл медаль авч ДЭД байр, М.Очирбат
дасгалжуулагчтай Хөвсгөл аймгийн баг 2 алт, 2 мөнгө, 1 хүрэл
медаль хүртэж ГУТГААР байр, Хөвгүүд 3 алт, 3 мөнгө, 6 хүрэл
медаль хүртэж Д.Оюунтөмөр дасгалжуулагчтай СЭЛЭНГЭ
аймгийн баг Тэргүүлж, 3 алт, 3 мөнгө, 2 хүрэл медалиар
Г.Эрдэнэбат дасгалжуулагчтай Улаанбаатар хотын Спортын
сургууль ДЭД байр, 2 алт, 1 мөнгө, 6 хүрэл медалиар
Б.Энхбаатар дасгалжуулагчтай Шинэ бадрах дэвжээ ГУТГААР
байр эзэллээ.
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд:
Голын эрэг орчим болон цөлжилт элсний
нүүдэлд өртсөн талбайд хамгаалалтын
зурвас байгуулах ажлын техникийн
даалгавар
боловсруулан
холбогдох
газарт хүргүүлэх
Ахуйн
зориулалтаар
агнах
барих
агнуурын амьтны тоо хэмжээг Аймгийн
ИТХ-аар хэлэлцүүлэн агнуурын бүс
нутгуудад хуваарилуулах.
Аймгийн “Ногоон хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн чиглэл”-ээр хэлэлцүүлэг
зохион байгуулах
ХХААХҮЯ-наас
гаргасан
"Хоол
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн
болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал
(GMP, GHP) нэвтрүүлэх зөвлөмж" хичээл,
үзүүлэн, аудио, видеог зарим суманд
хүргүүлж, сурталчлах.
“Сэлэнгэд
үйлдвэрлэв”
үзэсгэлэн
худалдааг зохион байгуулах.
“Жижиг дунд үйлдвэрийн ажиглалт
судалгаа”-г 50 аж ахуйн нэгжийг
хамруулан хийж, үр дүнг нэгтгэх
Орон нутгаас илгээсэн өвчилсөн, өвчнөөр
хорогдсон мал амьтны эмгэгт дээжинд
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стандарт арга зүйн дагуу шинжилгээ
хийж, онош тогтоон, УМЭАЦТЛ-иор
хөндлөнгийн
аудит
хийлгэж,
баталгаажуулан хариу өгч дээжийн
үлдэгдэл өсгөвөр үүдэд устгал, ариутгал
хийх.
Ланд менежэр программ хангамжийн
талаар сумдын хэмжээнд сургалт зохион
байгуулах
Улсын болон орон нутгийн төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилга
байгууламжийн зура гтөсвийг хянах.
2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах төлөвлөгөөний дагуу
захиалагчийн захиалгын зураг төсөв,
ажлын
даалгаврыг
үндэслэн
тендерүүдийг зохион байгуулан ажиллах
Дөрөв.Санхүү, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2017 оны
жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг
хуулийн хугацаанд хянан баталгаажуулж,
тайлангийн нэгтгэл, мэдээг Сангийн
яаманд хүргүүлэх.
Шилэн дансны 2017 оны мэдээлэлт,
тайлагналтад хийсэн аудитын дүнг
аймгийн
ИТХ-ын
Тэргүүлэгчдээр
хэлэлцүүлэн нийтэд мэдээлэх
2017 оны жилийн эцсийн татварын
тайланг хүлээн авах ажлыг үргэлжлүүлэн
татварын
өрийн
үлдэгдлийг
баталгажуулах ажлыг зохион байгуулна
ХХОАТатварын тайланг хүлээн авч
хөнгөлөлт
чөлөөлөлтийн
нэгтгэлийг
санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэх
Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 01 дүгээр
сарын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтийн
танилцуулга гаргах
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Аймгийн 2017 оны жилийн эцсийн нийгэм,
эдийн засгийн үзүүлэлтийн талаарх
мэдээллийг аймгийн ИТХ-д танилцуулах

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

