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Хоногийн товч мэдээ

Дараагийн 7
хоногт
шийдвэрлэвэл
зохих асуудал
БОАЖЯамны 2017 оны 04-р сарын 18-ний өдрийн нийтийн их .
цэвэрлэгээ хийх албан бичгийн дагуу аймгийн хэмжээнд нийтийн их
цэвэрлэгээ зохион байгуулж, бүх байгууллагуудыг хамруулав.
Хөдөө сумууд ч уг ажиллагаанд идэвхтэй оролцов.
Өлгий хэмжээнд бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 6
чиглэлийн хувиартай газруудад их цэвэрлэгээ хийлээ.
Уг ажиллагаанд 25 аж ахуйн нэгж, байгууллагууд бусад
байгууллагуудаас идэвхтэй оролцов.
Үүнд: Цагдаагийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, 3-р бүрэн дунд
сургууль, “Суат” ХХК, Стандарт хэмжилт зүй, УЦУОШГазар, Өлгий
сум, 340-р анги, Эрүүл Мэндийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
алба, БОАЖГазар, 1,4,5,7,11,12,13-р цэцэрлэгүүд, Статистик, Радио
нэвтрүүлэг, Хөгжмийн Драмын театр, 4-р бүрэн дунд сургууль,
Шуудан холбоо, Газрын алба, Онцгой байдлын газрууд сайн
ажиллав.
Нийтийн
арга
хэмжээнд
оролцоогүй
байгууллагуудыг дурдвал:
Голомт
банк,
Улаан
загалмай,
Капитрон банк,
Капитал
банк, “Жол” ХХК,
9,
16-р
цэцэрлэгүүд,
0165-р
анги, “Эрчим”ХХК, МҮСТ.
Энэ нийтийн цэвэрлэгээг манай байгууллагуудтай Өлгий
сумын Хот тохижуулах алба, УЦУОШГазар, МАНТМГХЗахиргаа, Хар
нуур Ховд голын сав газрууд хамтарч зохион явуулж арга хэмжээнд
оролцсон байгаа. Уг 5 байгууллагуудаас төлөөлөл гарган комисс
байгуулж
цэвэрлэгээ
хийсэн
газруудад
хяналт шалгалт хийж материалжуулан, байр эзлүүлсэн байгаа.
Уг ажиллагааны гол шаардлага нь: Цэвэрлэсэн хогийг
шатаахгүйгээр, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд өөрсдөө
машин
гаргаж
ачиж,
бүрэн
цэвэрлэн
хогийн
цэгт
буулгах, идэвхтэй санаачлагатай ажилласан эсэхийг харгалзан
байр эзлүүлсэн.
Иймд хувиартай газрыг цэвэрлэснээс гадна эзэнгүй хогийг
цэвэрлэж, өөрсдөө машин гаргаж 3 машин хог ачиж хогийн цэгт
асгасан 4-р бүрэн дунд сургууль 1-р байр эзлүүлж, “Шилжин
явах цом”, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнав.
2-р
байр
эзэлсэн Суат ХХК-ыг Өргөмжлөл,
мөнгөн
шагналаар шагнав.
3-р байр эзэлсэн Онцгой байдлын газрыг Өргөмжлөл, мөнгөн
шагналаар шагнав.
Тусгай шагналаар Цагдаагийн газар, 3-р бүрэн дунд

Бусад
асуудал

сургууль, Стандарт хэмжилт зүй шалгарсан болно.
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Усны тухай хуулийн хэрэгжилт, журмын тухай орон нутгийн
радио сурталчилгаа ажлыг хийв
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Тус газрын дарга Д.Айбек ОХУ-ын Горны-Алтай Барнауал
хотод зохион байгуулсан “Бизит Алтай” олон улсын порумд
оролцов. Уг үйл ажиллагаанд Баян Өлгий аймгийн БОАЖГ-ын
өнөөгийн байдлын талаар санал бодлог солилцон хамтран
ажиллахаар тохиров. .
БОАЖГазар

