2019.05.16
2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№
Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга
Хугацаа
Хэрэгжүүлэх
Биелэлт
байгууллага,
1 Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын сонгон 7 хоног
Бүх
- Хөрөнгө оруулалтын ажил байхгүй.
шалгаруулалтыг
түргэн
явуулахад
байгууллагуудад
удирдлагууд чухал анхаарах.
2 Явагдаж
буй
сарын
аяны
арга 7 хоног
Бүх
- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сарын аянд тус
төвийн инженер Т.Серикжан илтгэлийн уралдаанд
хэмжээнүүдэд Өлгий сумын хэмжээний биш
байгууллагуудад
оролцов.
аймгийн
хэмжээний
бүх
хүмүүсийг
- Зөв тусгал сарын сарын аяны хүрээнд байгууллагын
хамааруулах.
Мэдээллийг
радио,
эцэг, эхийн зөвлөл төлөвлөгөө гарган ажиллаж
телевизээр бүх ард иргэдэд хүргэж
байна. 17 нд сургалтанд хамрагдана.
ажиллах.
- Соёлтой жолооч аяны талаар нийт ажилчдад
мэдээлэл хийв
3 Нэг цэгийн үйлчилгээний ажиллагааг 7 хоног
Холбогдох
- Тус төвөөс нэг цэгийн үйлчилгээнд хамрагдахгүй
зохион
байгуулахад
холбогдох
байгууллагууд
байгууллагууд бэлтгэлээ хангаж ажиллах.
4 Аймгийн 80 жилийн ойн баярт байгууллага 7 хоног
Бүх
- Аймгийн 80 жилийн ойг угтан “Баян-Өлгий аймгийн
тус бүр нэг нэг томоохон ажил гүйцэтгэх
байгууллагуудад
уур амьсгалын лавлах” гаргах ажлыг хийж байна
хэрэгтэй. Түүнд анхаарлаа хандуулж энэ
жилээс эхлээд хийх ажлаа төлөвлөж,
эхлүүлэх
7 хоногийн ажлын товч мэдээлэл
1. ХАА -н сургалт зохион байгуулав
2. 2 синоптик инженер нисэхт үйлчлэх эрхийн шалгалтанд хамрагдав
3. Төвийн дарга, бичиг хэргийн эрхлэгч нар АЕГазраас зохион байгуулсан
цахим хуралд оролцов
4. Төвийн дарга онцгой комиссын хуралд оролцов
5. Мод тарих бэлтгэл ажил хангаж байна
6. 5 дугаар сарын 12,13ны өдрүүдэд цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл
ажиллагааг хийсэн ба Өлгий, Булган сумаар 1,0мм, Баяннуур 5,0мм,
Буянт 00мм, Даян 3,5мм, бусад сумдын нутгаар уулаараа хур тунадас
орсон. 13-наас 14нд шилжих шөнө Өлгий 3,0мм, Булган 0,8мм, Баяннуур,
Сагсай, Толбо, Улаанхус сумдын нутгаар 2,0мм, Цэнгэл 0,3мм, бусад
нутгаар уулаараа хур тунадас оров.
7. 16 наас 17 нд шилжих шөнө цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл
ажиллагаа хийхээр төлөвлөж байна

Дараагийн 7 хоногт шийдвэрлэвэл
зохих асуудал

Бусад
асуудал

