
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХАЛЗАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР  САРЫН МЭДЭЭ 

НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД 

           б/ Тамгын газар төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:   

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор нийт 
байнгийн 4 постонд ээлжээр 16 албан хаагч, хөдөлгөөнт эргүүлд цагдаагийн 1 
албан хаагч ажиллаж байна. Зэргэлдээх сумдад халдварын тохиолдол бүртгэгдэж 
байгаатай холбогдуулж урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын  Онцгой комиссын 
9 дүгээр  хуралдаанаар дараах шийдвэрүүдийг гарган ажиллаж байна. 1. Хөдөө, 
багт тавих хяналтыг чангатгаж харилцаа холбооны баг санамж хэвлэж айл өрхөөр 
хувиарлан Багийн засаг даргатай хамтран тараах 

2.Сумын төвийн эргүүл постонд гэр пост гаргах орж гарч байгаа 
хөдөлгөөнийг нэг болгох 

3. Голомттой бүсээс иргэдийн татан авалтыг бүр мөсөн зогсоох 

4. Хулгайн замаар явж байгаа иргэдийг Сумын онцгой комиссд ард иргэд цаг 
алдалгүй мэдээллэж байх 

5. Сумын төвд авто машины хөдөлгөөн зогсоох  

6. Улаанбаатар хотоос хүнс тээвэрлэн ирж байгаа тээврийн хэрэгслийг гэр 
постонд зогсоож цагдаагийн хяналтан дор бараагаа буулгах 

7. Постны голоор бүртгэлгүй орц гарч байгаа машиныг станцаар хөдөлгөөнт 
эргүүлд мэдээлэх 

8. Төрийн албан хаагчид болон иргэд хувийн машинаар зорчихгүй явган 
явах үэрэг шийдвэрүүдийг гарган ажиллаж байна. 

Мөн Аймгийн онцгой комиссоос ирүүлсэн албан тоотуудыг хүлээн авч, 

холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 4-р сарын байдлаар Халзан суманд 

өвчлөл бүртгэгдээгүй байна.  

Сонгуулийн хорооны салбар зөвлөлийг 6 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй 

байгуулаад байна. Хэсгийн хороодыг 5 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөн 

ажиллаж байна.  

 ХОЁР. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:  

Энэ сард аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэгээр 37532,3 мянган төгрөг,сумын 

татварын орлогоор 1806,8 мянган төгрөг орж,нийт орлого 39339,1 мянган төгрөг 

дансанд төвлөрсөн байна.Үүнээс: 

 ЗДТГ-29388,8 мян/төг 

 ИТХ-5697,6 мян/төг 

 Соёлын төвд-6236,7 мян/төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олголоо. 



Өнөөдрийн байдлаар ИТХ,Соёлын төв ажилчдын цалингаа тавьсан байна.Тусгай 

зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудын хувьд: 

 ЕБС-50836,6 мян/төг 

 СӨБ-20874,4 мян/төг 

 ЭМТ-30111,5 мян/төгрөгийн санхүүжилт ирээд байна. 

ОНХС-ийн дансны үлдэгдэл-7763,7 мян/төг,СХС-ийн дансны үлдэгдэл-96158,8 

мян/төг дансанд төвлөрөөд байна.Санхүүгийн албаны ажилчид энэ сард Шуурхай 

штабын жижүүр,постны эргүүлд ажиллаж байна.Мөн ЭМТ-ийн худалдан авах 

ажиллагааны тендерийг зарлаад бичиг баримтын бүрдлийг хийгээд ажиллаж 

байна. 

ГУРАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:  

4 дүгээр сарын 05-25 ны хооронд Монгол улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх 

газар, Мэрит төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан бодлого, 

төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” сэдэвт сургалтад нийт 4 албан 

байгууллагын дарга, эрхлэгч, бичиг хэргийн ажилтан болон ЗДТГ-ын төрийн 

жинхэнэ албан хаагчид, төрийн үйлчилгээний албан хаагчид гэх мэт  нийт 23 албан 

хаагч хамрагдаад байна.  

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН              

БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

Ерөнхий боловсролын сургууль: Хичээл сургалт цахим хэлбэрт шилжсэнтэй 

холбогдуулан багш нар ангийн группүүдэд теле хичээлийн бататгал болгон цахим 

хичээл бэлтгэн байршуулж, ангийн сурагчидтай эргэх холбоотой ажиллаж байна  

Гүрэн академи, БСУГ-тай хамтран “Дэлхийн төвшний менежер” сургалтанд 

сургуулийн захирал С.Эрдэнэтуяа хамрагдаж , сертификатаа авсан. Багш нар 

мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх зорилгоор онлайн сургалтанд хамрагдаж байна.  

Багш ажилчдын дархлааг дэмжих зорилгоор байгууллагын багш ажилчдад 

дархлаа сэргээх бэлдмэлийг өгсөн. Нийт 330000₮  

Эрүүл мэндийн төв: 4 сард Голомтот бүс нутгаас ирсэн 86 иргэнийг 

“Гэрийн ажиглалтанд авч ЭМТ-ийн мэргэжилтэнгүүд өдөрт 2 удаа биеийн байдлыг 

хянан Зөвлөгөө зөвлөмж баталгааны хуудас өгч гарын үсэг зуруулан. Баг хорооны 

даргатай хамтран ажиллаж байна.  

Сургууль, цэцэрлэг, ЭМТ, Цагдаа, онцгой комиссын нийт 108 иргэнийг Ковид 

-19 өвчнөөс сэргийлэх вакцинд хамруулсан. Энэ хугацаанд нийт 70 хүнд 

түргэвчилсэн шинжилгээ хийсэн PCR шинжилгээг 4 явуулсан . 

Мөн ЭМГ болон Мэргэжлийн хяналтын албанд мэдээ тайланг цаг тухай бүрт 

явуулж байна. Дээд газрынтушаал шийдвэрүүдийг цаг тухай бүрт татан авч 

сургалт хийж ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна . 



Хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр: 1. "Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих хөтөлбөр "  2. Малжуулах төсөл 18-45 насны малчин өрх, 3. "Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр" -ийн санхүүгийн 

дэмжлэгт хамрагдах төсөл  эдгээр төслүүд зарлагдсан тул төсөл хөтөлбөрт 

хамрагдахыг хүссэн иргэн бүртгэн авч ажиллаж байна.  

       Хөдөө аж ахуй: 2021 оны 04-р сарын 23-ны байдлаар нийт 18 зээлдэгч 

байгаагаас 2021 оны 04 сарын зээлийн эргэн төлөлтийн орлого 2 хүнээс 1,2 сая н 

төгрөгний орлого Сум хөгжүүлэх сангийн  дансанд төвлөрүүлсэн байна.  

Нийт 17 зээлдэгч нартай утсаар ярин эргэн төлөлтөнд төлөх тал дээр анхаарч 

ажиллаж байна. 

“Covid-19” цар тахалтай холбогдуулан сумын хүнсний гол нэрийн нэрийн 

бүтээгдэхүүний нөөцийн судалгааг 1, 4 өдөр аймгийн ХХААГазарт мэдээлж байна. 

Байгаль орчны чиглэлээр: Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03-р сарын 24-ны 

өдрийн 04 тоот албан даалгаварыг албан газар аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга 

нар болон багийн Засаг дарга нарт танилцуулсан. 

Ой хэрийн түймрийн эрсдлийн үнэлгээг гаргаж аймгийн Онцгой бадлын газарт 

хүргүүлэн ажиллав. Мөн Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

шторк, видео хичээлийг “ Шинэ Халзан” группэд 3 удаа тавьж  сурталчилсан байна. 

Салхи, шуургатай үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

малчидад анхааруулах мэдээ мэдээллийг масс мессэжээр 3 удаа явуулж үүнд 

давхардсан тоогоор 456 иргэн хамрагдсан байна. Нийтийн эзэмшлийн гудамж 

талбай цэвэрлэх хуваарь гарган Засаг даргаар батлуулан Төсөвт албан газрууд 

байгууллагын орчны цэвэрлэгээ хийхээс гадна нийтийн эзэмшлийн гудамж 

талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэн 5 тонн хогийг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлөв. 

Уг арга хэмжээнд 6 албан газрын 65 иалбан хаагч оролцов. 
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