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7 хоногийн товч мэдээ
Монгол бичгийн улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын давааг зохион
байгуулж, байр эзэлсэн багш, сурагчдын шагналыг гардуулсан.
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“Элсэлтийн Ерөнхий шалгалт 2019” 2 сарын аяны хэрэгжилтийг хангах, 12
дугаар анги төгсөгчдөөс монгол хэлбичгийн шалгалт авах болсонтой
холбогдуулан монгол бичгээр “Хэн хурдан унших бэ” олимпиадыг зохион
байгуулж, амжилттай оролцсон.

3

Монгол хэлбичгийн шалгалтын дүн гарсан. Үүнд 762 сурагч оролцож,
33,7 хувь нь тэнцсэн болно. Орон нутгийн радиогоор
хэлбичгийн
шалгалтын дүнг олон нийтэд нээлттэй танилцуулж, мэдээлэл өгсөн.

4

Аймгийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу байгуулагдсан
ажлын хэсэгтэй хамтран СӨБоловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 2019 оны
04 дүгээр сарын 03-ний өдөр Буянт сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл
ажиллагатай танилцсан.
Цахим сорил шалгалтын дүнг сургуулиудад хүргүүлж, сургалтын чанарт
анхаарч ажиллах талаар удирдлагуудад үүрэг өгсөн.

5
6

БСУГ-ын дарга Х.Зауре, СӨБоловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
К.Серикгүл болон бусад холбогдох хүмүүс Өлгий сумын төвд үйл
ажиллагаа явуулдаг 31 хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчдийн өнөөгийн
байдалтай танилцаж, шинээр гарч буй эрх зүйн баримтуудын талаар
зөвлөгөө өгсөн.

Дараагийн 7 хоногт
шийдвэрлэвэл зохих
асуудал

Бусад асуудал

7

Увс аймагт зохион байгуулагдсан баруун бүсийн Экологийн анхдугаар
олимпиадад манай аймгийн баг амжилттай оролцож, Дарын цогцолбор
сургуулийн сурагч М.Танжарых, ЕБ-ын 2 дугаар сургуулийн сурагч
С.Сувд-Эрдэнэ нар 3 дугаар байр тус тус эзэлсэн болно.

8

БСШУСЯ-ны Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн тэтгэлэгт
хөтөлбөрт хамрагдахаар ЕБС-иудаас бичиж ирүүлсэн 42 төслийг нэгтгэж,
Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн багт уламжилсан болно.
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Хэлбичгийн шалгалтад амжилтгүй дүн үзүүлсэн сурагчдыг бэлтгэх
зорилгоор 7 бүсэд монгол хэлний зөвлөх багийн гишүүдийг
ажиллуулахаар БСУГазрын дарга ажлын хэсэг байгууллаа.

10

Соёлын биет бус өвийг хамгаалах, Чулуун соёлын өв үндэсний
хөтөлбөрүүдийг аймагт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний төслийг
боловсруулан аймгийн ЗДТГазар хүргүүллээ.

2019 оны 3 дугаар сарны 29-ний өдрийн аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн
үүрэг даалгаварын биелэлт
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Өгөгдсөн үүрэг даалгаварын товч агуулга

Хугацаа

Биелэлт

Байгууллагын дарга нар сахилга, хариуцлага
сайжруулан ажлын цагийг чанд баримтлан
ажиллах

7 хоног

Байгууллагын цагийн бүртгэлийг чанд баримтлан
ажиллах үүднээс өдрийн жижүүр давхар ажиллуулж,
гадуур ажиллах бүртгэлийн дэвтэр нээн ажиллуулж
байна.

Аймгийн хэмжээний хүүхдийн цэцэрлэгүүдийн
хамрагдалтад анхаарал тавьж, сайжруулах
чиглэлээр ажил зохион байгуулах

7 хоног

Аймгийн хүүхдийн цэцэрлэгт давхар хяналт тавьж,
хүүхдийн тоог авч байгаа. 1, 2 дугаар сарыг бодвол
цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо нэмэгдсэн байна.

