
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ДАРЬГАНГА СУМЫН 
 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 
2021 оны 05 дугаар сарын мэдээлэл 

 
2021.05.23.                                                                                                  “Овоот”  
 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  
1. Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, сумын 

Цагдаагийн хэсэг, ЕБС- хамтран “Байгалиа хамгаалья” 200000 /хоёр зуун мянган/ 

төгрөгийн шагналын сантай эссэ бичлэгийн уралдааныг зарлаж 4 байрыг 

шалгаруулан  дүгнэлээ.  

2.  Сумын Засаг даргын 2021.05.07 ний өдрийн  А/65 дугаар 
захирамжаар “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх үед авах арга 
хэмжээний тухай”  шийдвэрлээд , хяналт тавин ажиллаж байна. Үүнд : Төв пост 1, 
хөдөлгөөнт 4, нийт 5 постод хуваарийн дагуу 24 төрийн албан хаагч, Шуурхай 
штабын жижүүрээр 14, гэрийн ажиглалт хийх 14, ерөнхий эргүүл 7, үйлчилгээний 
цэгүүдэд хяналт тавих 16, бүгд  75 албан хаагч ажиллаж байгаа. 

3. Аймаг, сумын Онцгой комиссын хурлыг 2 удаа цахимаар зохион 
байгуулж, үүрэг чиглэл өгсний  дагуу “ГЭРИЙН АЖИГЛАЛТ”-ыг тусгайлан 4 дүгээр 
багийн Засаг даргаар ахлуулан хариуцуулж, баг томилсон бөгөөд өдөр бүр мэдээг 
тогтмол цагт өгч, хяналт хариуцлагаа чангатган ажиллаж байгаа.  

4. Сумын ЗДТГ-аас ажилтан албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр 
дүнгийн хяналт шинжилгээ-үнэлгээний явцын талаарх хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж, үүрэг даалгавар өгсөн.  

5. 2021.05.18 нд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үйл 
ажиллагааны хүрээнд сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг сумын 4 хэсгийн хороонд 
хүлээн авч, энэ өдрөөс эхлэн итгэмжлэгдсэн ажилтан болон хэсгүүдийн 
хариуцлагатай жижүүрүүд хуваарийн дагуу ажиллаж эхэлсэн. 

6. 2021.05.20 ны өдөр Улаанбаатар хотын “Хүний эрх –хөгжил төв” ТББ-
тай хамтран Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал өгөх үйл 
ажиллагааг цахимаар зохион байгуулж 34 иргэнд саналын талаар мэдээлэл өгч 
ажиллалаа. 

 
Сургалт сурталчилгааны чиглэлээр. 

1.УИХ-ын Тамгын газар,аймаг сумын ИТХ-аас хамтран зохион 
байгуулсан “Иргэдийн төлөөлөгчдийг чадавхжуулах” цахим сургалтад сумын 
Иргэдийн төлөөлөгчид 100% ийн ирцтэй оролцсон.  

 
                2.“ХАМТДАА УРАГШИЛЬЯ” -21 челенж сургалтад 5 байгууллагын 15 
албан хаагч бүртгүүлэн хамрагдаж байгаа бөгөөд бусадтайгаа хуваалцан 
суралцаж нийтдээ 20 гаруй албан хаагч “Хувь хүний хөгжил”-ийн төлөвлөлт, үр 
бүтээмжийн талаар сонирхолтой хичээлийг судалж байна.  

3.  “Амьдрал туулсан ахмадын зөвлөмж” сэдвийн хүрээнд сумын 
Ахмадын хорооны тэргүүлэгч 3 гишүүн, ЗДТГ-ын хууль эрх зүйн мэргэжилтэн, 
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар хамтран хөдөөгийн багт 1 өдөр ажиллаж, цаг 
үеийн мэдээлэл, бэлчээр чөлөөлөлт, хүн малын халдварт өвчин, угийн бичиг 
хөтлөлт, цус ойртолтын уршиг, татвар төлөлт, архины хор уршиг, сумын хамтарсан 
багийн үйл ажиллагаа зэрэг сэдвийн хүрээнд сурталчилгаа хийж 9 өрхийн 24 
иргэнийг оролцууллаа. 

4. Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн зохион байгуулсан цахим 
сургалт сурталчилгааны чиглэлээр дотооддоо “Ёс зүй, ашиг сонирхлын 
зөрчлийн бодлого бодох аргачлал”-аар presentation бэлтгэж 7 байгууллагын 
цахим группэд байршуулж сурталчилгаа хийсэн.  



5. Канад сангийн төсөл бичих аргачлалын цахим сургалтад ЗДТГ, 
ЕБС-ийн  холбогдох албан тушаалтан оролцож, одоогоор ЕБС-ийн нэг, “Залуусын 
нэгдэл”-ТББ-ийн нэг, нийт 2 төслийг бичиж хүргүүлээд байна.  

6. Монголын Чанарын удирдлагын зөвлөхүүдийн холбооноос 
цахимаар зохион байгуулсан “Хямралын дараах бизнесийн стратеги” 3 илтгэлт 
сургалтад сумын ЗДТГ-ын жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн, хууль эрх зүйн мэргэжилтэн нар оролцож мэдээлэл авлаа. Үүнд

 
7. ERP  цахим системийн сургалтыг төрийн албан хаагчдад үе 

шаттайгаар дотооддоо зохион байгуулж байна. ИТХ, ЗДТГ, Багийн нийт 27 албан 
хаагч оролцлоо.  

             Сургууль, цэцэрлэгийн талаар: 

 1.Сумын Цэцэрлэгийн хамт олон 5 р сард дараахь бүтээлч ажлыг хийсэн. 

 



 2. Монгол бичгийг албан хэрэглээнд нэвтрүүлэх зарим арга 

хэмжээний тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын “Монгол 

бичиг үндэсний хөтөлбөр-3”-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд албан байгууллага хамт 

олноороо  100%-тай суралцаж байна. 

3. Теле хичээлийн үзэлт 170-124 хүүхэд хамрагдсан нь нийт хүүхдийн   72% 

хувийг эзлэж байна.  6 бүлгийн хүүхдүүдэд даалгавар бэлтгэн нийт хүүхдийн 75 % 

-д нь бүлгийн багш, туслах багш нар хамтран даалгаварыг  тараагдаад байна.  

Бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдийг сургуульд бэлтгэх бэлэн байдлыг хангах зориолготой 

8 дасгал даалгаврыг мэргэжлийн бүлгийн багтай хамтран боловсруулж, эхний 2 

ээлжийн  даалгаварыг бэлтгэл бүлгийн 62 хүүхдэд 100%  хүргүүлсэн. Дараагийн 

даалгаварыг тараах үед өмнө өгсөн даалгавараа буцааж хураан авч үр дүнг 

тооцон ажиллаж байна.  

                  СУРГУУЛЬ:  

1. Сүхбаатар аймгийн ХГБЗХГ-аас зохион байгуулагдаж буй 

“ОРОЛЦООД ХӨГЖЬЕ” хүүхдийн чуулга уулзалтанд сургуулийнхаа 537 сурагчийг 

төлөөлөн  сурагчид оролцсон. 

2. Сургуулийн орчинд 100 мод суулгаж тарьж ургуулахаар арчилж 

тордох үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна.  

3. Багш нар маань 7 хоногт 1 удаа google meet –ээр ангийнхантайгаа 

уулзаж цахим хичээл, зөвлөмж, зөвлөгөө  бэлтгэн ажилласан. 

4. 2020-2021 оны хичээлийн жилд 60-70 хувийг нь цахимаар суралцаж 

2021 оны 5 сарын 19 нд “Эрдмийн баяр”-ыг цахимаар тэмдэглэн 3 бүлгийн багш 

нар хамтран сурагчдын бүтээлүүдийг видео хэлбэрээр танилцуулж, бага ангийн 

сургалтын менежер Ц.Урансайхан бяцхан шавь нартаа талархал дэвшүүллээ. 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Сумын  3 дугаар багийн малчны  нэг суурийг сонгон нийт 150 хуц, 58 

ухнад үзлэг ангилалт хийв. Ишиг үхээд байгаа дуудлагын дагуу сумын Мал 

эмнэлгээг зохих арга хэмжээг авч, 11 дээжийг Мал эмнэлгийн Төв лаборторит 

хүргүүлсэн нь малын хурц хэлбэрийн шөвөг яр гэсэн онош тогтоогдсон учраас 

сумын Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг томилон ажиллалаа. Шөвөг ярын 

вакцинжуулалт 8796 мал 49,6% , үзлэг 67,3% -тай, Цусан халдварт 13588 мал 

43,4%, үзлэг 15578 мал 71,4%  гэсэн үзүүлэлттэй байна. 

 Байгаль орчны чиглэлээр. 

- Нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж төрийн байгууллагуудын ажилтан 

албан хаагчдын 95 хувийн оролцоотойгоор “Нэгдсэн хогийн цэг”-ийг янзлах арга 

хэмжээг авсан.  

           Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

Ковид-19 халдварын эсрэг дархлаажуулалт энэ сарын 2-ний өдрөөс 16-ны 

өдөр хүртэл хийгдэж дуусгасан. 1-р тунд 1782, 2-р тунд 123 иргэд хамрагдаж  85%-

тай вакцинжуулаад байна. Одоо үлдсэн 2-р тунгийн вакцинжуулалт хийгдэх 

бэлтгэл бэлэн байдлаа хангаад байна. 



Аж ахуйн нэгжүүдээр явж халдваргүйтгэл, цэвэрлэгээгээ хийхэд 

зориулагдах бодисыг яаж хэрэглэх, нүхэн жорлон бохирын цооногт хэрхэн 

халдваргүйжүүлэлт хийх талаар зөвлөгөө өгч ажилласан. 

Соёлын чиглэлээр :  

 Үндэсний бичиг соёлын өдрийг тохиолдуулан “Сайхан монгол бичигтэн гэр 

бүл”-ийг шалгаруулах цахим уралдаан зарлаж дүгнэсэн.  

 

 

НЭГТГЭСЭН: 

МЭРГЭЖИЛТЭН                         Д. МӨНХЗУЛ 

ХЯНАСАН: 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                    Д. БОЛДБААТАР 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


