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 Нэг. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР.  

1. Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 2021_09_27 ноос эхлэн 
сумын 4 багийн Иргэдийн нийтийн хурлын нарийн бичгийн дарга, тэргүүлэгчид, 
багийн Засаг дарга нарыг сонгох хурлыг зохион байгуулахаар шийдвэрлээд 
ажиллаж байна.  

2. Сумын ВЭБ сайтын гэрээний дагуу сайтыг хүлээн авч, үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлээд байна.  

3. Аймгийн Засаг даргын 07 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа бөгөөд төв суурингийн өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлын хүрээнд 66 сая төгрөгийн хувийн хөрөнгө оруулалтаар 
(Одкон ХХК) –өөр нэгдсэн халаалтын 2 зуухыг ажиллуулаад халаалт 
өгөхөд бэлэн болсон.  

4. Ковид-19 цар тахлын нөхцөлд сумын ЭМТ-тэй хамтран ажиллаж сумын 
Засаг даргын нөөцөөс 12,067160 (арван хоёр сая жаран долоон мянга нэг 
зуун жаран) төгрөгийг зарцуулж ажиллав.  

5. Шинэ суурьшлын бүсэд 0,4 квт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугамын өргөтгөлийн зураг төсөлд 2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг ОНХС-
аас зарцууллаа.  

6. Сумын төвийн ундны усны 2 худагт цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг 19 сая 
төгрөгийн санхүүжилтийг ОНХС-аас шийдвэрлэн суурилуулсан.  

Хоёр. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР. 
МУЗГ-ын Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 221 дүгээр тогтоол, 

Аймгийн Засаг даргын 07 тоот албан даалгаврын дагуу төв суурингийн болон хөдөө 

аж ахуйн өвөлжилтийн  төлөвлөгөөг гарган батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу тус 

суманд өвөлжих малын тоог урьдчилсан байдлаар 252225  толгой мал өвөлжүүлэх 

урьдчилсан тооцоог гаргаад байна.  

 Мал сүргийг ээмэгжүүлэх бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд цөм сүрэг хуц, ухна 

болон хил дагуух нутаглаж байгаа малчдын үхэр сүргийг ээмэглэх бэлтгэл ажлыг 

хийгээд байна. Үүнд малын ээмэгний захиалгыг “Тэргүүн сүрэг” ХХК-тай гэрээ 

байгуулан мөнгийг шилжүүлээд байна.  

  Суманд  хадлангийн 10 салаа гарч өвс бэлтгэх ажлыг хийж, одоогоор өвс 

4000 тн бэлтгэсэн мэдээтэй байна. Сумын нөөц өвс бэлтгэх ажилд ЗДТГ-ын 

ажилчид гарч нөөцийн 2000 боодол өвс бэлтгээд байна.  

 Тус сумын иргэдийн ундны цэвэр усаар хангах зорилгоор төвийн гүний 2 

худагт орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэлтийг гаргаж цэвэршүүлэх 

төхөөрөмжийг Баялаг говь ХХК гэрээ хийсний дагуу суурилуулан хүлээн авсан. 

             Ургац хураалтын мэдээгээр төмс 18 тн, хүнсний ногоо 7 тн хураан аваад 

байна.  

 Гурав. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ УРЛАГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

    Хичээлийн шинэ жилийн эхэнд нь хүүхдийн сурч хөгжих тав тухтай 

таатай орчинг бүрдүүлэхэд  10,000,000 сая төгрөгний тавилга, гал тогооны 

тоног төхөөрөмжийг Цэцэрлэгт санхүүжүүллээ.  



 Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/155 дугаар захирамжийн хүрээнд сумын 

ЗДТГ, Соёлын төв хамтран “УГИЙН БИЧГЭЭ ХӨТӨЛЖ, УДМЫН САНГАА 

ХАМГААЛЬЯ” уралдааны удирдамжийг батлуулж 2 сая төгрөгийн шагналын 

санг сумын Засаг даргын нөөцөөс шийдвэрлээд ажиллаж байна.  

 БШУЯ, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Боловсролын хүрээлсэн хамтран 

“Сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгахад дэмжлэг үзүүлэх” сэдэвт сургалт 2021 оны 

08 дугаар сарын 24-27-ны өдүүдэд орон даяар шууд дамжуулсан энэхүү сургалтанд 

удирдлагын -4, багш-35 100% -н ирцтэй тай амжилттай хамрагдсан. 

     2021 оны 9 дүгээр сарын 21-22 -нд БШУЯ, Боловсролын үнэлгээний БҮТ-н 

хамтарсан “онол-үнэлгээний сорил”-ийг 12 дугаар ангиудад зохион байгуулах 

ажлын хүрээнд хянагчаар ажиллах багш нарын сургалтыг зохион байгуулсан. 

 ЕБС, Цэцэрлэгт тус бүр хариуцсан эмчтэй бөгөөд халдвар хамгааллын чиглэлээр 

хариу арга хэмжээний тандалтын багуудыг томилон ажиллаж байна.  

  

Дөрөв. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1. ЭМЯ-наас 2021 оны 08 сарын 30 ны өдөр Ковид-19 цар тахалын үеийн 

халдваргүйтэл хамгаалалтын талаар зохион байгуулсан сургалтанд ЕБС, 

Цэцэрлэг, ЭМт-ийн  эмч, арга зүйч нар хамрагдсан.  
2. Эрүүл мэндийн цахим зөвлөмж:  2021 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдөр Аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэгийн сэтгэл зүйч А.Адъяасүрэн эмч “Ковидын үеийн ажлын байрны 

сэтгэлзүй”-н цахим зөвлөмжийг өгсөн. Үүнд 54-44 багш, ажилчид хамрагдаж 81,4 %-

н ирцтэй хамрагдсан.  

 КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл байдлын мэдээгээр: гэрийн эмчилгээнд 26, 

ойрын хавьталд 189 нийт 215 иргэн хяналтад байна.  

 Улирлын томуугийн вакцин хийгдэж байгаа.  

 Сумын Ахмадын хорооны урилгаар Монгол улсын гавьяат эмч Цулбуур эмч 

9 хоног ажиллаж 300 гаруй  иргэнд оношилгоо хийснээс 165 ахмад 

оношилгоонд хамрагдлаа.  

Тав. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 2021 оны 09 сарын-16-17 ны өдөр Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтэсээс зохион байгуулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” 

сэдэвт 2 өдрийн сургалтанд  5 байгууллагын 6 албан хаагч цахимаар 

оролцов.  

 Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг 6 чиглэлээр үргэлжүүлэн зохион 

байгуулж байна.  
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