БАТЛАВ.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Ш.ОРГИЛ

2019 оны .......-р сарын ........-ны өдөр
СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2019 ОНЫ 11-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
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Хэрэгжүүлэх хэлтэс,
алба, газар
Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд
“Эрүүл, аюулгүй хөдөлмөрийн төлөө” хөдөлмөрийн
11 дүгээр
Аймгийн Засаг даргын
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аймгийн чуулганыг
сарын 1
Тамгын газар,
зохион байгуулах
Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газар
Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба, Засаг даргын
11 дүгээр
Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх
сарын 4
Тамгын газар
асуудлын хүрээний зарим агентлагийн албан
тушаалын
тодорхойлолтыг
Төрийн
албаны
Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх
Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн ойд зориулсан
Сардаа
Хяналт, шинжилгээ,
“Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийн тусгай дугаарыг гаргаж,
үнэлгээ, дотоод
нийтийн хүртээл болгох
аудитын хэлтэс
Төрийн албаны Ерөнхий шалгалтыг аймагт зохион 11 дүгээр сарын Аймгийн Засаг даргын
байгуулах
11-25
Тамгын газар
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх
Аймгийн Засаг даргын
11-р сарын 25
арга хэмжээг зохион байгуулах
Тамгын газар
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Сумдын төрийн
11 дүгээр
Аймгийн Засаг даргын
албан хаагчдын тэмцээн”-ийг зохион байгуулах
сарын 8-10
Тамгын газар,
Нийгмийн бодлогын
хэлтэс
Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалтыг Хууль зүйн
Сардаа
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
үндэсний хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулах
“Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий 11 дүгээр сарын
Улсын бүртгэлийн
болгох үндэсний хөтөлбөр”, Улсын бүртгэлийн
01-14
хэлтэс
нэгдсэн тогтолцоонд шилсэний 10 жилийн ойн
Хийгдэх ажил, арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн
Ө.Сувдаа
Л.Зоригтбаатар
Ө.Сувдаа

Д.Лувсандагва
Ө.Сувдаа
Ө.Сувдаа
Ө.Сувдаа
Б.Энхбат
Д.Ёндонжамц
Б.Саранчимэг
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хүрээнд “Нээлттэй хаалга өдөр” арга хэмжээг
зохион байгуулах
Сумдын Эрүүл мэндийн төвийн архив, бичиг хэрэг
хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалтыг
зохион байгуулах
Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 10 сарын нийгэм, эдийн
засгийн танилцуулга гаргах, тархаах
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Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтыг
зохион байгуулах
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Сардаа

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Д.Ёндонжамц

11 дүгээр
сарын 15-ны
дотор
Сардаа

Статистикийн хэлтэс

Д.Гүндэгмаа

Санхүү аудитын алба

Б.Дарихжав

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд
“Бага насны хүүхдийн хүчирхийллээс ангид
10 сарын 03
Боловсрол, соѐл
байлгах орчинг бий болгох нь”
сургалтыг
урлагийн газар
цэцэрлэгийн удирдах ажилтан, багш нарт зохион
байгуулах
БСУГ-аас авах хөндлөнгийн үнэлгээний шалгалтыг
Боловсрол, соѐл
зохион байгуулах
10 сарын 03
урлагийн газар
Бэлчир бүсийн сургууль, цэцэрлэг, соѐл урлагийн
Сардаа
Боловсрол, соѐл
байгууллагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх
урлагийн газар
ажлыг зохион байгуулах
“Эрүүл мэндийг дэмжихэд настны оролцоо” үе
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
тэнгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион
байгуулах
2019 оны 3-р улиралд гарсан 5 хүртэлх насны
Сардаа
Эрүүл мэндийн газар
хүүхдийн
эндэгдлийн
тохиолдлыг
магадлан
хэлэлцэх хурлыг зохион байгуулах
Сүхбаатар, Хушаат, Хүдэр, Түшиг сумдын өрхийн
Сардаа
Хөдөлмөр, халамжийн
амжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааны
үйлчилгээний газар
ажлыг зохион байгуулах
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“Манлайлагч оюутан”
зохион байгуулах

илтгэлийн

уралдааныг

Сардаа

8

Иргэний андгай өргөх ѐслолын ажиллагааг зохион
байгуулах.

Сардаа

9

“Архигүй Сэлэнгэ” аяны хүрээнд архи, тамхины хор
уршиг сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион

Сардаа

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
газар
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
газар
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн

Ч.Жаргалсайхан

Ч.Жаргалсайхан
Ч.Жаргалсайхан
Ж.Од
Ж.Од
Л.Зоригтбаатар

П.Оюун
П.Оюун
П.Оюун
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байгуулах.
газар
Классик пауэрлифтингийн хойд бүсийн аварга
Сардаа
Биеийн тамир, спортын
шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах
газар
Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд:
Ургац хураалтын эцсийн мэдээг сумдаас авч
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Сардаа
нэгтгэн, ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэх
газар
"Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтын
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
бэлтгэлийг хангах ажлыг зохион байгуулж, тайланг
Сардаа
газар
ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэх
Үлийн цагаан оготныг устгах ажлыг Баруунбүрэн,
Орхон, Орхонтуул, Сайхан, Сант, Жавхлант, Түшиг,
Хүнс, хөдөө аж ахуйн
Сардаа
Баянгол, Мандал, Хушаат зэрэг сумдад зохион
газар
байгуулах
Ойн мэргэжлийн байгууллагын түвшин тогтоох
Байгаль орчин, аялал
Сардаа
үзлэгийн дүнг БОАЖЯ-нд тайлагнах
жуулчлалын газар
Ойд арчилгааны /тохируулах/ огтлолтын ажлыг 30
Байгаль орчин, аялал
Сардаа
га-д хийлгэх
жуулчлалын газар
Аймгийн усны орлого төвлөрүүлэх ажлыг зохион
Сардаа
Байгаль орчин, аялал
байгуулж, хяналт тавих
жуулчлалын газар
Мэргэжлийн холбоодтой аялал жуулчлалын
чиглэлээр хамтран ажиллах, хөтөч, тайлбарлагч
бэлтгэх
зочлох
үйлчилгээний
ажилтнуудыг
чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах
Сүхбаатар, Мандал сумдад агаарын явуулын
судалгаа хийх
Газрын төлбөрийн мэдээллийг газрын мэдээллийн
сангийн Web програмд оруулах

Сардаа
Сардаа
Сардаа

Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар
Ус, цаг уур, орчны
шинжилгээний төв
Газрын харилцаа,
барилга хот
байгуулалтын газар

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Б.Батмөнх

Б.Мөнхтөр
Б.Мөнхтөр

Б.Мөнхтөр
З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс
З.Түвшинтөгс

З.Түвшинтөгс
М.Рэгзэдмаа

Б.Саруултөгс

