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НЭГ.ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Тайлант сарын байдлаар сумын Засаг даргын 14 захирамж, Тамгын газрын 
даргын  13 тушаал гарсан. 01 дүгээр сард  нийт 36 албан бичиг ирсний 22 хугацаатай 
байна.Хугацаандаа явсан-15, хугацаандаа хоцорсон-1,хугацаа нь болоогүй-6 бичиг 
байна. 

 Тайлант хугацаанд иргэдэд шаардлагатай багийн Засаг даргын 390ш 
тодорхойлолт гаргаж өгсөн. 

Төрийн үйлчилгээний оператораас 8 төрлийн 63 лавлагаа тодорхойлолтыг гаргаж 

үйлчилсэн байна. Үүнд: 

o Иргэнд олгох тодорхойлолт-4 

o Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаар тодорхойлолт-10 

o Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт 12 

o Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа-15 

o Жолоочийн лавлагаа мэдээлэл-1 

o Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа-16 

o Оршин суугаа хаягийн лавлагаа-4 тус тус олгосон. 

 Тамгын газрын даргын тушаалаар баримт бичиг нягтлан шалгах комисс томилон 

архивын баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, эмхлэн цэгцлэх, аймгийн архивт 

шилжүүлэх, устгах, хадгалах хугацааг тогтоох ажил хийгдэж байна. 

 
Хүний нөөцийн чиглэлээр:Төрийн дээд одон медалиар шагнуулахаар ирсэн 16 

иргэний материалыг танилцуулж 15 материал дэмжигдэж, 1 буцаагдсан. Үүнд:    “Гавьяат 
уурхайчин”-1,  “Алтан гадас” одон-6, “Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль-8 байна. 

Төрийн захиргааны 3 албан хаагчийн зэрэг дэв ахиулах хүсэлтийг аймгийн ЗДТГ-
ын ТЗУХ-т хүргүүлсэн.  

Тамгын газрын даргын тушаалаар ажлын хэсгийг байгуулан төрийн үйлчилгээний 
болон улс төрийн албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан. Нийт 
9 албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулж, батлуулсан.   

ХОЁР.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ, ХОТ 
БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Баруун-Урт хотын төвөөс мал гаргах ажлын хүрээнд багийн ажлын албатай 
хамтран багийн нутаг дэвсгэр дээрх малтай өрхийн судалгааг гарган, 23 өрхөд мэдэгдэл 
өгч ажиллаж байна. Мөн Сүхбаатар тохижилт, үйлчилгээ ОНӨААТҮГазрын хашаанд 
хашигдсан 26 малын  3 иргэнтэй уулзаж сануулах арга хэмжээг авч,  зөвлөгөө өгч 
ажилласан. 

 
Сумын 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг 

боловсруулж сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 



байна. Эхний улиралд төлөвлөгөөг олон нийтийн телевиз, цахим орчинд ил тод 
нээлттэй мэдээлж байна.  

 
Баруун-Урт сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулах ажлыг 

хийж гүйцэтгэж байна.  
 
Ковид-19 урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын шуурхай штабын өдөр тутмын 

үйл ажиллагаанд хяналт тавин удирдлага арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.  
 
Хүйтний улиралтай холбогдуулан цас цэвэрлэгээний ажилд нийт 75 байгууллагад 

1 удаа хяналт тавьж ажилласан. Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээний 13 албан хаагч нийт 
15 км замыг цэвэрлээд байна. 

Таван-Эрдэнэ хорооллын хогийн цэгийн 50м замын цас, ил задгай хаягдсан 
2м.күб хогийг цэвэрлэх ажлыг Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-тай хамтран 
хийсэн. 

 
Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

Баруун-Урт сумын 8-р багийн нутаг дэвсгэр Хайлааст үүдэнд байрлах төмс хүнсний 
ногооны зориулалттай иргэнд эзэмшүүлэх газруудад дуудлага худалдаа явуулах арга 
аргачлалын дагуу бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.  

 
Баруун-Урт сумын 9-р багийн нутаг дэвсгэрт шинээр баригдах зөөврийн усан сан 

барих тендерийн техникийн нөхцөл боловсруулах, зураг төсвийг бэлэн болгох бэлтгэх 
ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.  

 
ГУРАВ.ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:   
Улс, аймгийн сайн малчин, алтан төлийн эзэн шалгаруулах журмын дагуу 

малчдын материалыг бэлтгэж, аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлсэн.Үүнд: 
Улсын сайн малчинд:8-р багийн малчин Тогоочийн Төмөрмөнх,  
Алтан төлийн эзэнд:8-р багийн малчин Шагдарын  Батсүрэн, Гомбожавын Баярхүү, 4-р 
багийн малчин Лодойн Ганбат  

Аймгийн сайн малчинд:8-р багийн малчин Түмэнцогтийн Гантогоо, Дашбал 
Доржпалам, 2-р багийн малчин Дэнсмаагийн Энхжаргал зэрэг малчдын материалыг 
хүргүүлсэн.  

Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 240 гаруй аж ахуй нэгжүүдэд 
коронавирусын эсрэг авах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай зөвлөмж чиглэл өгч 
ажилласан. Уг ажлын хүрээнд  32 албан хаагч 16 хэсэгт ажилласан.  

Сумын шуурхай штабын 7051-1111 дугаарт мэдээлэл өгөх нэг ажилтанг аж ахуйн 
нэгжүүд томилгоожуулж, үйлчлүүлсэн иргэдийн халууныг үзэж, хэдэн хүн үйлчлүүлсэн 
тоог өдөр бүрийн 10 цагт өгч хэвшсэн. 1-р сард 47 аж ахуйн нэгжээр 22243 иргэн 
үйлчлүүлсэн байна. 

Хүнсний дэлгүүрүүд QR кодоор үйлчилж байгаа болон тусгаарлах байр гаргах 
боломжтой судалгааг 55 аж ахуйн нэгжээс авсан.  

Мөн тусгаарлан ажиглах байрны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах ажлаар 
тусгаарлах байруудаар явж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис хамгаалах 
хэрэгслэлийн жагсаалтыг 30 зүйл заалтаар үзэж, хэрэгжүүлж ажиллах хугацаатай үүрэг 
чиглэл өгч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 



Тамхины зөвшөөрөл хүсэж өргөдөл өгсөн 16 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн 
авч хэмжилтийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хийж, хуулийн 
шаардлага хангасан 2 аж ахуйн нэгжид зөвшөөрөл олгосон. 

ДӨРӨВ.НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Боловсрол, соёл, гэр бүл, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр:Тайлант сарын байдлаар 
7 кейс, 2020 оны 11-12 дугаар сард  15 кейс нийт 22 кейс ирснийг анхан шатны бүртгэл 
мэдээллийг хийж сумын хамтарсан багт  танилцуулан ГБХЗХГ-т явцын мэдээг 
хүргүүлсэн. 22 кейсээс 3 кейсыг хааж, 19 кейс явц 50%-тай явж  байна.   

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:Коронавирусээс сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд 
Улаанбаатар-Баруун-Урт чиглэлийн постод ажиллах эмчийг томилгоожуулан тус постын 
өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаанд шаарлагатай хувцас хамгаалах хэрэгсэл эд 
зүйлсээр ханган ажиллаж байна. Мөн Улаанбаатар хотоос иргэдийг татан авах 
ажиллагааг энэ сарын 26-наас эхлэх гэж байгаатай холбоотойгоор бэлтгэл байдлыг 
ханган ажиллаж байна.  

Гэрийн ажиглалтад буй иргэдэд хяналт тавин ажиллаж байна. 1 дүгээр сарын 23-
ны өдрийн байдлаар 1489 иргэн гэрийн ажиглалтнаас гарч 227 иргэн гэрийн 
ажиглалтанд байна. 

УБ хотоос ирэх иргэдийг татах авах ажлын бэлтгэл хангагдаад байна. 230 иргэн 
ирэх бүртгэл хийсэн. Үүнээс 01 дүгээр сарын 26-ны байдлаар 4 автобус 80 иргэнг татан 
авч эхлээд байна. 

ТАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 
Аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮДАХ-ээс ирүүлсэн удирдамжийн дагуу 2020 оны жилийн 

эцсийн байдлаар 15 төрлийн тайланг хугацаанд нь 100% тушаасан.  

Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар  тогтоол, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын даргын 2020 оны 100 тоот тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу нийт албан 
хаагчдад ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, тайлагнах 
журмын талаар сургалт хийж, мэдээлэл өгсөн.Сургалтад 40 албан хаагч хамрагдсан. 

1 дүгээр сарын байдлаар нийт 21 шийдвэрийн хууль эрх зүйн үгдэслэлийг  
хянасан. 

Тайван хот-таны оролцоо хөтөлбөрийн төслийг сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд 
танилцуулсан.Мөн иргэдийн оролцоог хангах ажлын хүрээнд хөтөлбөрт тусгах саналыг 
иргэдээс цаасаар болон цахимаар авсан.Цаасаар авсан судалгаанд нийт өрхийн 5%-ийг 
хамруулсан. Цахим санал асуулгад 250 иргэн хамрагдаж санал бодлоо илэрхийлсэн 
байна. 

Хуулийн мэдээллийн  нэгдсэн сангаас 5 иргэн 2 ахуй нэгжид мэдээлэл өгсөн. 

ТЖАХ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг төслөөр боловсруулан Тамгын 
газрын дарга, нэгжийн дарга нарт хянуулж байна. 
 
 Мөн харьяа төсөвт 17 байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт сургагч багш 
М.Оюунтөгсийг урьж байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, 



тайлагнах журмын талаар сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад нийт 22 хүн 
хамрагдсан. 
 
 Шинэлэг ажил: 

           Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан санаачилан зохион байгуулж буй 

“Хотынхондоо хониор туслая” аянд нэгдэж Баруун-Урт сумын иргэдээс 30 толгой хонь 

хандивласан. 

Судалгааны ажлын хүрээнд: 

Баруун-Урт сумын хагас өнчин 163 хүүхэд, бүтэн өнчин 6 хүүхдийн дэлгэрэнгүй 

судалгааг гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

 “Цайрт минерал” ХХК-ний орчим нутаглаж буй айлуудад нөлөөллийн үнэлгээ 

хийх ажлын хүрээнд Баруун-Урт сумын 44 малчин өрхийн судалгааг гарган Мерит 

төсөлд өгсөн. 

Цэргийн бэлтгэл болон чөлөөнд байгаа 2163 бэлтгэл үүрэгтний судалгааг гарган 

аймгийн ЗДТГ-ын ЦХ-т  хүргүүлсэн. 

1939 болон 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон ахмад дайчдын гэр бүл 4 иргэний 

судалгааг гаргаж хүргүүлсэн. 

2021 онд насны хишигт шинээр хамрагдах 77 ахмадын нэрсийг гарган  аймгийн 

ХХҮГазарт хүргүүлсэн. 

2,3,4,7-р багийн ажлын алба харьяа өрхийн ЭМТ-д өрхийн болон хүн амын 

дэлгэрэнгүй судалгааг гарган хүргүүлсэн. 

Зудын эрсдэлтэй Эрдэнэцагаан, Асгат, Халзан, Дарьганга сумдын нутагт Баруун-

Урт сумын 180 малчин өрхийн 50550 толгой мал өвөлжиж байна. Тус өрхийн 

дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж тус тус уламжилсан байна.  
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