Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр
Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар
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№

1

2

3

Товч агуулга

Хугацаа

Хариуцах
байгууллага

Өвөлжилтийн
бэлтгэл
ажлыг
эрчимжүүлэх, нийт байгууллагууд
дулаан авахтай холбогдуулан
бэлэн байдлыг хангах

ДБҮҮХ, Бүх
байгууллагууд

Эрүүл мэндийн төвийн гадна
фасад болон тохижилтын ажлыг
эрчижүүлэх

ЗДО, ДБҮҮХ

Нийслэлийн 2020 оны үндсэн
чиглэд тусгуулах санал болон
2019-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрын биелэлтийг 09 сарын
15-ны дотор ирүүлэх

Бүх
байгууллагууд

4

Явган зорчигч болон хүүхдийг
замын
хөдөлгөөний
осол
гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх,
сургуулийн орчин болон хүүхэд, 14 хоног
багачуудын олноор
цуглардаг
газруудад замын хөдөлгөөний
аюулгүй
байдлыг
сахиулах,
зохицуулалт хийх ажлыг зохион
байгуулах.

5

Архив, албан хэрэг хөтлөлтын
улсын үзлэгт сайтар бэлдэх

Бүх
байгууллагууд

6

Орон сууц, гэр хорооллын доторх
тохижуулах
шаардлагатай
тоглоомын талбайн судалгааг
дахин гаргаж Хотын стандарт,
орчны аюулгүй байдлын хяналт,
зохицуулалтын газарт 2019 оны
09 дүгээр сарын 16-ны дотор
хүргүүлэх

ЗАА

7

Нийслэлийн Засаг даргын 2019
оны 03 дугаар албан даалгаврын
хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх

ЗАА, Бүх
байгууллагууд

ЦХ, НХХ

Хяналт тавих
байгууллага

Засаг даргын
Тамгын газар

ажлын хүрээнд байгууллага бүр
орчныхоо 50 м газрыг цэвэрлэх,
тохижуулах үүргээ хангалтгүй
биелүүлж байгаа аж ахуйн нэгж,
байгууллагын нэр, орчны зургийг
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
мэдээлж,
газрын
гэрчилгээг
цуцлах хүртэл арга хэмжээг авах
8

Дулааны
үнэ
нэмэгдсэнтэй
холбоотой иргэдэд мэдээлэл
хүргэж ажиллах

ДБҮҮХ, Дулааны
станд ТӨХК

9

Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-ыг
2 хуваах санал ирүүлсэнтэй
холбогдуулан
ажлын хэсэг
байгуулж судлах

ЗАА

10

Нийслэлийн Засаг даргын 2019
оны А/906 дугаар захирамжид
өөрчлөлт
оруулах
саналаа
боловсруулж, нийслэлд хүргүүлэх

ТЗУХ, СТСХ

11

Дөл түшиг ХХК нь Усны тухай
хууль
зөрчиж байгаа талаар
мэдээлэл ирсэнтэй холбогдуулан
хяналт шалгалт хийх

МХХ

12

Суурьшлын бүсээс мал бүхий
иргэдийг
гаргах
ажлыг
эрчимжүүлэх

ДБҮҮХ, Хороод

13

Байгууллага тус бүр эрсдлийн
үнэлгээг хийлгэж ирүүлэх

Бүх
байгууллагууд

14

Сургууль,
цэцэрлэгийн багш,
ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт
100 хувь хамруулах
ажлыг
зохион байгуулах

НХХ

15

ААНБ-уудад дүүргийн төсвөөр
авч
өгсөн
автомашинуудын
ашиглалтад хяналт шалгалт хийх

СТСХ

16

Дараагийн шуурхай хуралдаанд
Тавлаг
өргөө
СӨХ
болон
Багануур
Ус
ОНӨААТҮГ
мэдээлэл хийх

ТЗУХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

