
АСГАТ СУМЫН  2021 ОНЫ 5 САРЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

                                                                                                               

                                                                                           2021 оны 05 сарын 25-ны өдөр 

 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  

 Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжсэнтэйгээр тэмцэх,бэтлгэл бэлэн байдлыг хангуулах, тусгаарлах, гэрийн ажиглалтыг 

сайжруулах сумын Шуурхай штабыг  ажилллуулан хөдөлгөөнт болон суурийн постыг 24 

цагаар тасралтгүй ажиллуулж байна. 

 Сумын сонгуулийн хороог байгуулан суманд 4-н хэсгийнг хороог байгуулж ажиллаж 

байна 

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: 

  2021 сарын  шилэн дансны мэдээллийг тогтмол хийж баталгаажуулан 

ажиллаж байна. 

 Сумын хэмжээнд COVID-19 вирус гарсантай холбогдуулан хөдөлгөөнт пост 

болон хариуцлагтай жижүүр ажилласан. Коронавирустай холбоотой  5 сарын 

гүйцэтгэлээр гүйцэтгэл нь 

• ЗДТГ-ын тээвэр шатахуун зардал 7749500 / хөдөлгөөнт пост төгрөгийн эх 

үүсвэргүй өр үүссэн байна.  

  Төрийн сангийн орлогын дансанд :16402011 орлого  

Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг нийт 190435700 орж ирсэн ба 224265500 

төгрөгийн санхүүжилт орон нутгийн газрууддаа олгосон байна. Одоогийн 

байдлаар 910 татварын дансанд 80737817 төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

 

 

Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 



Байгаль орчин:  

         Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж 4 багийн дарга 

нарт урьдчилан сэргийлэх боршур 320 ширхэг тараах материал бэлтгэн өгч гарын үсгийн 

баталгаа авч ажилласан 

          Бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулан 5 аж ахуйн нэгж ,10 айл өрх  161 хүн 

хамрагдаж 6 төрлийн 801 модыг тарьж суулган усалгаа хийж ажиллалаа.   

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн 

чиглэлээр:  

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Улсын онцгой комисс, 

Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын Сумын онцгой комисс, Засаг даргын тамгын газар, 

Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар, тушаалын хэрэгжилт, тусгаарлан эмчлэх байр, 

тусгаарлан ажиглах  байрны тохижилт, ковидын хамгаалах хувцас хэрэгсэл, эм тариа, 

ариутгалын бодисын нөөц, хүн хүчний бэлтгэл бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.       

          2021.05.24ний байдлаар 316 хүнээс коронавирусын халдварыг илрүүлэх 

түргэвчилсэн оношлуураар шинжилгээ хийхэд 212 сөрөг, 4 сул эерэг тохиолдол гарсан. 

гарсан. Уг тохиолдлыг Дорнод аймгийн БОЭТ-д PCR шинжилгээнд хүргэсэн. Сөрөг гарсан.  

        Тус сумын хэмжээнд давхардсан тоогоор 207 иргэнийг   гэрийн ажиглалтанд  авсан   

Гэрийн ажиглалтанд 7 хоносны дараа хүн бүрийг түргэвчилсэн оношлуураар шинжилгээ 

хийн сөрөг гарсан тохиолдолд зөвөлгөө өгч, гэрийн ажиглалтаас гаргаж байна. 

          2021.05.24ний байдлаар вакцины хамрагдалт 

• 18-49 нас-912 

• 50-54 нас-136 

• 55-59 нас-123 

• 60-64 нас-116 

• 65-с дээш-99 нийт 1502 1-р тунд, 399 хүн 2р тунд вакцинд хамрагдсан  

Боловсролын чиглэлээр:  



 Багш нар теле хичээлийн танадалт судалгааг авч 7 хоног бүр БСУГ-т 

мэдээгээ өгч эцэг эхчүүдэд цахим хаягуудаар зөвлөмж зөвөлгөөг өгөн ажиллаж 

байна.  

 Бүлгийн багш нар бүлгийн хүүхдүүдтэй ангийн дотоод грүппээр байнга эцэг 

эхтэй холбоотой байж заавар зөвөлгөө өгч ажилладаг.бэлтгэл бүлгийн 37 хүүхдэд 7 

хоног бүр гарын авлага бэлтгэн эцэг эх асран хамгаалагчид тараан өгч тайланг 

БСУГ-т хүргүүлэн ажилласан. 

          Туршилтын талбайд төмс, манжин, лууван, сонгино Хүлэмжинд огурци, 

чинжүү зэргийг суулгаж, туршилтын талбайн хэмжээг нэмэгдүүлсэн.  

          Байгууллагын гадна талбайд багш ажилчид цэцэгийн мандлыг шинээр хийж 

төрөл бүрийн үр суулгасан Мөн хүнсний агууллахын барилгын дутууг гүйцээж өнгө 

оруулан засварласан.  

Соёлын талаар:  

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжлийн 

байгууллагаас өгсөн заавар зөвлөмж, Сумын Онцгой комиссын шийдвэр, зэрэг 

мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрт нь шинэчлэн өдөр бүр 3 удаа суурин узелиэр  

иргэд олон нийтэд хүргэж байна.  

Мөн Сүхбаатар аймгийн ахмадын хорооноос зарласан Ахмадуудын “Дуу, шүлгийн 

тэмцээн”-д 12 ахмадыг бэлтгэн бичлэгийг хийж аймгийн Ахмадын холбооны фэйж хуудас 

болон Соёлын төвийн группт байршуулсан. Соёлын төвийн зүгээс ахмад ардын 

авъяастнуудыг хөхүүлэн дэмжих зорилгоор уралдаанд оролцогчыг байр эзлүүлэн шагнаж 

урамшуулсан.  

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт: 

 Ehalamj системд 0-3 насны хүүхдээ асарч байгаа эхэд олгох тэтгэмжид 3 

иргэн, жирэмсний 5 сартайгаас хүүхэд төрүүлэх хүртэлх хугацаанд олгох тэтгэмжид 

3 иргэн, групп сунгалт 2 иргэний хүсэлт материалыг үндэслэн программд бүртгэсэн. 

5 сарын хүнсний эрхийн бичгийн олголт 21 өрхөөс 14 өрх хүнсээ авсан байна 



Засгийн газраас иргэн бүрд олгож байгаа 300,0 төгрөгийн олгогдоогүй 105 

иргэний нэрсийн жагсаалт ирж хаан, болон төрийн банканд тулгалт хийснээс 96 

иргэн данстай 9 иргэн дансгүй байсныг иргэдтэй холбогдож 8 иргэн данс нээлгэж 1 

иргэн дансгүй байна.    

  

 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН:   

                                                                                                                                      ХУУЛЬ, 

ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН             

 

 

 

 


