
 

ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН 2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  

 

- Сумын Засаг даргын 2021-04-12-ний өдрийн А/37 тоот Гамшгаас хамгаалах бүх 

нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан авах 

зарим арга хэмжээний хүрээнд хөл хорио тогтоосон  

- Сумын Засаг даргын 2021-04-26 өдрийн А/40 тоот захирамжаар хөл хориог 

үргэлжлүүлэн сунгаж Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга 

хэмжээг авч байна.  

- Засаг даргын захирамж 15, ЗДТГ-ын даргын тушаал 0, ирсэн бичиг-31, Засаг 

даргын явсан бичиг-15, ЗДТГ-ын даргын явсан бичиг-6, өргөдөл гомдол-3, Төрийн 

үйлчилгээний  оператороос 15 лавлагаа улсын бүртгэл -8, хууль сахиулах-5, бусад- 2 

гэсэн төрлөөр өгч  иргэн төвтэй-төрийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.   

- ERP буюу Төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн 

системд байгууллагын ЗДТГазрын албан хаагчдыг бүрэн хамруулсан.  

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

 

Санхүү алба:  

Шилэн дансны тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5,3 дах заалтыг хэрэгжүүлэх 

үүднээс  2021 оны 04-р сарын мэдээг шилэн дансны вейб сайтад байршуулсан Сангийн 

яам болон холбогдох хэлтэс агентлагт хувиарын дагуу мэдээг хүргүүлсэн.  

Ковидоос урдчилан сэргийлэх зардлын тооцоо судалгааг гаргаж  онцгой комисст 

хүргүүлсэн. Шуурхай штаб, постонд биечлэн ажилласан. 

Статистикийн хэлтэст  сарын болон улирлын мэдээг  хугацаанд хүргүүлсэн. 

Орон нутгийн орлогын биелэлт: /04  сарын  дүнгээр мян.төг / 

• Үйл ажиллагааны орлого                                                                    2432,5 

• Шууд бус орлого                                                                                  1233,0 

• Хөрөнгө борлуулсаны орлого                                                               700,0 

• Хөрөнгийн орлого                                                                                3834,0 

• Буу                                                                                                            60,0 

• Улсын тэмдэгтийн хураамж                                                                   893,3 

• Хог хаягдал                                                                                          1200,0 

• Хүү торгуулийн орлого                                                                         3436,0 

• ТТАМ                                                                                                     

• Бусад нэр заагдаагүй орлого                                                             20000,0 

• Ан амьтны нөөц ашигласаны төлбөр                                                        

• Газар                                                                                                      2275,8 

• Дүн                                                                                                       36064,6 



Байгаль орчины чиглэлээр:  

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 2 ААНэгж, 2 иргэний уст цэг хийж зөрчил 

дутагдлын талаар албан шаардлага хүргүүлэн, заавар, зөвлөмж өгсөн.  

"Эх дэлхийн өдөр"-т зориулж "Хар ямаатын БНГазрын захиргаа"-тай хамтран 

айл өрхийг хашаандаа төрөл бүрийн мод тарихийг уриалах, дэмжлэг үзүүлэх, жишиг 

гудамж бий болгох арга хэмжээний хүрээнд 53 өрхөд монос, гүйлс, үхрийн нүдний 

суулгац 240 ширхэгийг суулгаж өгч, мод тарих арга, арчилгаа, усалгааны хуваарийн 

талаар зөвлөгөө өгсөн. 

Хууль эрх зүйн чиглэлээр: 

            Ковид-19 цар цахалтай холбоотой Улсын Онцгой комиссын албан 

даалгавар, ЗГ-ын тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамжийн хүрээнд холбогдох арга 

хэмжээг авч цахимаар 75 төрлийн мэдээллийг сумын 3 групп, 5 байгууллага, 12 

ААНэгжийн мэдээллийн самбараар дамжуулан иргэдэд хүргэсэн.  

Хөдөө аж ахуй: 

Сумын Онцгой комиссын 5 дугаар хурлын шийдвэрээр өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу 

16 ААНэгж, дэлгүүрүүдийн дарга эрхлэгч нартай уулзалтыг хийж Covid-19 цар тахлаас 

урьчдилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, хүнсний худалдаа эрхлэгчдийн 22 

худалдагчийг вакцинд хамруулахаар судалгааг гарган аймгийн ХХААГазарт хүргүүлсэн. 

Мөн COVID -19 цар тахалтай холбогдуулан хүнсний худалдаа эрхлэгч  аж ахуйн 

нэгж дэлгүүрүүд цаасан бүртгэл болон QR кодыг ашиглан үйлчлүүлэгчдийн бүртгэлийг 

хийж хэвшүүлсэн.  

55 өрхөөс үрийн төмсний захиалгыг авч аймгийн ХХААГазарт 1тн төмсний 

захиалгыг хүргүүлсэн. 

Сумын хэмжээнд том малын зүй бусын хорогдол тэмээ – 3, адуу – 279, үхэр - 568, 

хонь -1644, ямаа – 1557, нийт – 4051 толгой мал хорогдож сумын нийт малын 2.9%-ийн 

хорогдолтой байна. Мөн мал төллөлт 52%-тай байна. 

 

Мал эмнэлэг: 

  Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 02 тоот 

албан даалгаврын дагуу хийгдсэн ажил сумын Засаг даргын 2021оны 03 дугаар сарын 

22-ны А/21 тоот захирамжийн дагуу  Сумын мал эмнэлгийн тасаг, хөдөө аж ахуйн тасаг, 

байгаль орчны байцаагч, багийн Засаг дарга нартай хамтарч албан даалгаврын дагуу 

хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, гарган мянганы зам дагуу сумын төвийн ойролцоо хаясан 

1841 малын сэг зэм, 3.8 тн хог хаягдлыг  цуглуулан хогийн нэгдсэн цэгт төвлөрлүүлэн, 

25480м2 талбайд ариутгал халдваргүйтгэл хийгээд байна.   

 

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

чиглэлээр:  

Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн чиглэлээр:  

Ажил хайгч 10 иргэдийн мэдээллийг “LIMS” праграммд шинэчилж бүртгэсэн.  

Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдаж 2020 оны эргэн төлөлт төвлөрүүлэлт дутуу 

хийсэн 11 иргэнд мэдэгдэл хуудас хүргүүлж 4836750 төгрөгийг төлүүлсэн. Мөн 2021 оны 



1-4 сард эргэн төлөлт хийх иргэдээс 2800000 төгрөгний эргэн төлөлтийг төвөлүүлээд 

байна.  

 “Түмэнцогт суманд үйлдвэрлэв” борлуулалтын цэгт 12 иргэний бараа 

бүтээгдэхүүнийг борлуулж нийт 1230000 төгрөгний борлуулт хийж тус цэгийн цахим 

хуудсанд мэдээ, мэдээлэл оруулж иргэдэд бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилж ажиллаж 

байна.  

 04 сарын тэтгэвэр тэтгэмжийн олголт:  

№ Тэтгэвэр, тэтгэмжийн төрөл 
Хүний 

тоо 

Мөнгөн дүн 

/мян.төг/ 

1 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 47 13631097 

2 

Байнгын асаргаатай  ахмад, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхэд болон иргэн, бүтэн 

өнчин хүүхэд  асардаг иргэни тэтгэмж 

50 4440020 

3 
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг 

туслалцаа шаардлагатай иргэд 
42 4321160 

4 Ахмад настны хөнгөлөлт тусламж  0 0 

5 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 

хөнгөлөлт тусламж  
4 80000 

6 Жирэмсэн эхийн тэтгэмж 31 1124689 

7 
0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарч байгаа 

эхийн тэтгэмж  
122 5953065 

8 Нийт  296 29550031 

          

Цэцэрлэг:  

 

 “Дэлхийн том хичээл - Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” хичээлийн хэлэлцүүлэг 

төлөвлөлтийн уралдаанд бэлтгэн оролцож, хойд бүс, аймгаасаа шалгаран улсад 

оролцож байна.  

Багш ажилчид Ковид-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх “Синафарм” үйлдвэрийн 

вероселл вакцинжуулалтад нийт 25 багш ажилчдаас 24 нь буюу 96% нь хамрагдлаа. 

Дэлхийн мод тарих өдөрт зориулан байгууллагынхаа багш ажилчдын дунд “Хог биш- 

Мод тарья” чэллэнж зарлан одоогийн байдлаар 20 мод бут , албандаа  огурцины суулгац- 

60ш, помидорийн үрслүүлэг-40ш, тасалгааны цэцэг- 21ш, гадна цэцгийн мандлын 

суулгац- 180 ширхэгийг суулгаж бэлдлээ.     

 

Ерөнхий боловсролын сургууль:  

 

           Бага ангийн 282 сурагчдыг Монгол хэл, математикийн хичээлээр анги удирдсан 

багшаар дамжуулан оношлож дүгнэлт хийж, сайжруулах талаар багш нарт үүрэг өгч 

ажиллаж байна. 1-5-р ангийн 10-н бүлгийн дунджаар Монгол хэл 62.6%, математик 

54.7%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 



            УОК, БШУЯам, Аймгийн БСУГ, СОК-ын өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын чиглэлийн 

дагуу ажиллаж байна. Суралцагч, эцэг эхчүүдийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс 

сургуулийн цахим грүпп, 22 бүлгийн эцэг эхчүүдэд 30 гаруй төрлийн зөвлөгөө, 

зөвлөмжийг өгч ажилласан байна. 

 

ЭМТөв:  

      Гэрийн ажиглалтанд -28. Энэ сард голомт бүхий бүс нутгаар зорчсон 108 

иргэнийг гэрийн ажиглалтанд авч тогтмол хянаж түргэвчилсэн оношлуураар 

шинжилгээнд хамруулж ажиллав.  

              Шинжилгээ – Түргэвчилсэн-154,  PCR-14. Шинжилгээгээр гарсан эерэг 

тохиолдлуудын хавьталд тандалт хийж 124 иргэний нарийвчилсан судалгааг гаргасан. 

Ковид -19 халдварын эсрэг дархлаажуулалтан 141 иргэнийг хамруулан хийгдсэн.  

             Сүхбаатар аймгийн мөнхаан сумын батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтал 

байгаатай холбогдуулан дам хавьтлын 152 иргэний судалгааг гаргаж гэрийн 

ажиглалтанд авч хянаж байна. Мөн 2021-03-30-ны өдрөөс 6 хоногийн хугацаанд 

өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж амбулаторийн үзлэгийг хориглон гэрийн 

эргэлтэнд шилжүүлж эмч ажилчидыг 2 ээлж болгон хувааж 7 хоногоор сэлгэж ажиллаж 

байна 

              Энэ 7 хоногт 13 байгууллагын 1100мкв талбайд халдваргүйтгэл хийсэн 

Батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтлын зорчсон маршрутын дагуу обьектуудад 1582 м2 

талбайд халдваргүйтгэл хийсэн. 

Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл болон ариутгалын бодисын нөөц 7 хоногт 

хүрэлцэхийг бүрдүүлсэн.    

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

Э.ШҮРЭНЦЭЦЭГ /ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН/ 

 

 

 

 

 

 


