БАТЛАВ.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Ш.ОРГИЛ

2020 оны .......-р сарын ........-ны өдөр
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
№

1

2

3

4

5

6

Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хэрэгжүүлэх
хэлтэс, алба, газар

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд
Аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
10-р сарын
Аймаг, сумын
сонгуулийг хуулийг дагуу зохион байгуулах
15-ны өдөр
сонгуулийн хороо
хүртэл
Ерөө, Цагааннуур сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга,
Төрийн албаны
Цагааннуур, Баруунбүрэн сумын ЗДТГ-ын дарга, аймгийн
10-р сарын
Зөвлөлийн Сэлэнгэ
Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол,
1-нээс 5-ны
аймаг дахь Салбар
хүнсний хяналтын хэлтсийн даргын албан тушаалын сул
өдөр
зөвлөл
орон тоог нөхөх тусгай шалгалтыг зохион байгуулах
Төрийн үйлчилгээний зарим байгууллагуудын удирдах
Төрийн албаны
албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтыг зохион
Сардаа
Зөвлөлийн Сэлэнгэ
байгуулах
аймаг дахь Салбар
зөвлөл
Төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нарт Улсын
Санхүү, төрийн
секторын нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын мэдлэг 10-р сарын 05,
сангийн хэлтэс
06-ны өдөр
олгох сургалт зохион байгуулах
Төсөвт болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж
байгууллагад мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн
Сардаа
Санхүү, төрийн
бодлогын баримт бичгийн жишиг зааврыг боловсруулан
сангийн хэлтэс
батлуулах
2020 оны 3-р улирлын татварын тайлан хүлээн авах
ажлыг зохион байгуулах

Сардаа

Татварын хэлтэс

Хариуцах эзэн

Ө.Сувдаа

Ө.Сувдаа

Ө.Сувдаа

О.Мөнхбаяр

О.Мөнхбаяр

Д.Цэрэнболд

7

Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 9 сарын нийгэм, эдийн засгийн
танилцуулга гаргах, тархаах

10-р сарын 15ны өдрийн
дотор

Статистикийн хэлтэс

Д.Гүндэгмаа

8

Ерөө болон Шаамар суманд санхүүгийн хяналт шалгалт
дотоод аудит хийх

Сардаа

Санхүүгийн хяналт
аудитын алба

Б.Дархижав

9

2020 оны хугацаат цэргийн 2-р ээлжийн цэрэг татлагыг
зохион байгуулах

10-р сарын 05наас 23-ны
өдөр

Цэргийн штаб

Б.Энхболд

Мэргэжлийн
хяналтын газар

Д.Баттүвшин

10-р сарын 01,
02, 03-ны өдөр

Онцгой Байдлын
газар,
Хилийн мэргэжлийн
хяналтын алба

Д.Энхбаатар
Ю.Ариунболд

Сардаа

Эрүүл мэндийн
газар

Ж.Од

Сардаа

Эрүүл мэндийн
газар

Ж.Од

Сардаа

Эрүүл мэндийн
газар

Ж.Од

Сардаа

Эрүүл мэндийн
газар

Ж.Од

Сардаа

Боловсрол, соѐл
урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

Сардаа

Боловсрол, соѐл
урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

Сардаа

Боловсрол, соѐл
урлагийн газар

Ч.Жаргалсайхан

10

11

Хоол үйлдвэрлэлд ашиглаж буй түүхий эд, хүнсний
бүтээгдэхүүнийг тогтвортой эх үүсвэрээс нийлүүлдэг эсэх,
гарал үүсэл, баталгаажилт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн
нөхцөлд хяналт тавих
“Хилийн боомтод гарч болзошгүй химийн ослын үед авах
хариу арга хэмжээ сэдэвт” хамтарсан дадлага сургууль
зохион байгуулах

Хоёр. Нийгмийн салбарын хүрээнд
Коронавируст
халдвар
(КОВИД-19)-аас
урьдчилан
1 сэргийлэхэд чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгааг тогтмол
хийж,
зөвлөмжийг
хүргүүлэх,
өндөржүүлсэн
бэлэн байдлыг хангаж ажиллах
2020 оны “Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшил олгох
2 сургалт”-д их эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн нарыг
улсын төсвийн санхүүжилтээр суралцуулах
3 “Дархлаажуулалтын 10 хоног аян”-ыг зохион байгуулах

4
5

6

7

“Эрүүл мэндийн ажилтны сүрьеэгийн илрүүлэлт,
оношилгоо, эмчилгээ, халдварын хяналт, сэргийлэлтийн
чадавхийг сайжруулах сургалт”-ыг зохион байгуулах
Орхон бүсийн сургууль, цэцэрлэг, соѐл урглагийн
байгууллагуудад зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулах
"Суурь боловсролын чанарыг ахиулахад МХТ-ийг
оновчтой ашиглах нь" төслийн хүрээнд төвийн бүсийн
аймгуудын сургалтыг зохион байгуулах
Бага дунд боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсролын
мэдээнүүдийг нэгтгэж, баталгаажуулах

Сардаа

9

"Төрийн дууллаа хүндэтгэн дуулж, төрт ѐсоо дээдэлье"
аяныг удирдамжийн дагуу зохион байгуулах
Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор “Сүүдэр бүү тусга” соѐн гэгээрүүлэх арга
хэмжээг зохион байгуулах

10

“Ураг удмын алтан хэлхээ” угийн бичгийн зөвлөгөөн,
сургалтыг зохион байгууллах

8

11

12

13
14

15

16

Хүүхдийн ордон, Хүүхэд хөгжлийн төв, түр хамгаалах
байрны үйл ажиллагаа, төсөв, төсвийн зарцуулалтад
хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, үр дүнг тооцох

Сардаа

Сардаа

Сардаа

Боловсрол, соѐл
урлагийн газар
Цагдаагийн газар,
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар
Дэлхийн зөн ОУБ
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар

Ч.Жаргалсайхан
А.Энхбат
П.Оюун
В.Цэнджав
П.Оюун

Сардаа

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар

П.Оюун

Сардаа

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар

П.Оюун

Олон улсын “Охидын эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг
тэмдэглэн өнгөрүүлэх, “Надад бүү хүр” нөлөөллийн ажлыг
зохион байгуулах

Сардаа

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын
хөгжлийн газар

П.Оюун

Халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь олгох
ажлыг зохион байгуулах

Сардаа

Иргэдэд Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг
хүртээмжтэй, чанартай хүргэж үйлчилгээний нэр төрлийг
нэмэгдүүлж, иргэдийг ажилд зуучлах

Сардаа

Сүхбаатар, Мандал, Баянгол сумын ахмадын сувилалд
амрагчдыг хүлээн авах

Сардаа

Байгууллагуудын
шалгаруулах

“Эцэг

эхийн

шилдэг

зөвлөл”-ийг

Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газар
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газар
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газар

Л.Зоригтбаатар

Л.Зоригтбаатар
Л.Зоригтбаатар

Гурав. Хөгжлийн бодлогын хүрээнд
1
2

Ургац хураалтын дүн мэдээг холбогдох газарт
танилцуулах, нийтэд мэдээлэх
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо борлуулах
цэгүүдийг зохион байгуулах
“Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй
зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх,

Сардаа

Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар

Б.Мөнхтөр

Сардаа

Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар

Б.Мөнхтөр

Сардаа

Б.Мөнхтөр

эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-ын дагуу төсөл
сонгон шалгаруулах дэд хорооны хурлыг зохион
байгуулах
Хил дамжин халдварлах өвчнөөс эрүүл болохыг нотлох
болон халдварын хүрээг тогтоох, вакцины дараах үр дүнд
үнэлэлт өгөх, шинэ болон дахин сэргэж болзошгүй өвчний
зэрэг тандалт, судалгааны ажил гүйцэтгэх
Монгол Улсад импортлогдож буй мал, амьтан тэдгээрийн
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эрсдэлийн үнэлгээ
хийх, импортыг аюулгүй явуулахад оролцох

Сардаа

Сардаа

Мал эмнэлгийн
газар

6

Мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах

Сардаа

Мал эмнэлгийн
газар

7

Аймгийн
бэлчээрийн
газрын
өөрчлөлтийг
фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажлын тайланг нэгтгэн
гаргаж, холбогдох газруудад хүргүүлэх

Сардаа

8

Газрын биржийн цахим системээр газар өмчлөх, эзэмших,
ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах

Сардаа

9

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас “Хандлагаа
өөрчилье” багц ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд “Хоггүй
цэвэрхэн сум болцгооѐ уралдаан”-ы дүнг нэгтгэж, байр
эзлүүлэх

10

Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулах

3

4

5

11

12

Уул уурхайн хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа
явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн 2020 оны байгаль орчны
менежментийн
төлөвлөгөөнд
тусгагдсан
нөхөн
сэргээлтийн ажлыг стандартын дагуу хийлгүүлж, хүлээн
авах авах
Хөрсний чийгийн явуулын судалгааг хийж үр дүнг
танилцуулах

Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар
С.Ариунтөгс
Мал эмнэлгийн
газар

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

С.Ариунтөгс

С.Ариунтөгс
Б.Саруултөгс
Б.Саруултөгс

Сардаа

Байгаль орчин
аялал жуучлалын
газар

З.Түвшинтөгс

Сардаа

Байгаль орчин
аялал жуучлалын
газар

З.Түвшинтөгс

Сардаа

Байгаль орчин
аялал жуучлалын
газар

З.Түвшинтөгс

Сардаа

Ус цаг уур орчны
шинжилгээний төв

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

С.Энхсэлэнгэ

