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        Хууль эрх зүй удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд: 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар “Алдарт эхийн 1,2-р одон”-г 24 эхэд олгох 

ажлыг зохион байгууллаа. 

ААНБ-дад СЗД-ын захирамжаар 4 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. 

Засгийн газрын 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу Аймагт мөрдөх 

журам, түүний хавсралтыг баталсан Аймгийн Засаг даргын  А/343 дугаар 

захирамжийг хүлээн авч байгууллага албан хаагч нарт шуурхай дамжуулж зөвлөмж 

зөвөлгөөгөөр ханган хагас жилийн мэдээ тайланг татан авч “Сумын хагас жилийн 

тайланг бэлтгэж байна. 

Шилэн дансны хэрэгжилтийг хангах зорилгоор бүх байгууллагад шаардплага тавин 

хоцорсон болон хугацааны мэдээллийг 100% оруулаад байна.  

        Татвар: Автотехникийн Улсын үзлэгт 625 машин 81%-тай хамрагдаж АТӨЯХ-

ийн албан татварт 21.0, агаарын бохирдолд 1.5 сая, төгрөг орлогт төвлөрсөэ байна. 

Малын хөлийн тоо толгойн албан татвараар хөдөөгийн багуудад ажиллан 32 өрхийн 

20.4 сая төгрөг тус тус төлвөрүүлсэн байна. 

        Ерөнхийлөгчийн сонгууль: 2021 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдөр сумандаа 

сонгуулийг амжиллттай зохион байгуулж нийт төрийн 102 албан хаагчид ажиллан 

тайланг хугацаанд нь зөрчилгүй хүргэж ажилласан. 

       Малын түүвэр тооллого: Үндэсний статистикийн хорооны 2021 оны 05-р 

сарын 21-ны өдрийн Aю   Захирамжаар сумын хэмжээнд 185 өрх, 1 ААН-ийг сонгон 

хагас жилийн түүвэр судалгааг хийж дуусаад тайлан мэдээгээ өгөхөд бэлэн болоод 

байна. Үүнд 114802 мал тоологдсон. 

      Ковид-19 цар тахлын халдвараар батлагдсан тохиолдол илэрч үүний дагуу 

шуурхай арга хэмжээ аван суманд ”0” зогсолтыг 3 хоног зарлаад байна. Түүнийг 

ойрын болон дам хавьтлын 67 хүнийг илэрүүлэн шинжилгээ авч ажиллаж байна. 

         Вакцинжуулалт: Сумын хэмжээнд хамрагдвал зохих 4365 хүнээс нийт 7815 

хүнийг 1,2-р тунд хамруулсан. Үүнээс: 1-р тун 4141 хүн буюу  94.8 хувьтай, 2-р тун  

3667 хүн буюу 84 хувьтай байна. Спфайзер вакцин-216 хүн тунг амжилттай хийж 

дуусган асгалтын тун гараагүй болно. Энэ нь 16,17,насны 216 хүүхдэд хийсэн болно.  



Ариутгал: Голомтын халдваргүйтгэлийг 0.1%-ийн жавелионы уусмалаар 

4250 метр квадрат талбайд хийсэн байна. 

Сумын хэмжээнд Мал эмнэлэг, ХАА-н мэргэжилтэн хамтран нийт 25000 мкв 

талбайд 2 өдөр ариутгал хийж ажиллаа.  

 

 

 

Тайлан бичсэн ХЭЗ,ДХ-хариуцсан мэргэжилтэн                         Б.Энхтуяа. 

 

 


