
8  сарын цаг үеийн мэдээ 

Боловсролын чиглэлээр:  

Ерөнхий боловсрол:  

1-р ангийн цахим элсэлтийн комиссыг томилж,  бүртгэлийг 08-р сарын 16-20-

ны дотор хийж,  гүйцэтгэлийн хувь 85%-тай байна. 

Байгууллагад шаардлагатай 2 багшийн орон тоог олон нийтэд  нээлттэй 

зарласан.  

Суралцагчдын нийгэм сэтгэл зүйг дэмжих, айдас түгшүүргүйгээр сургуульд 

хамруулахад дэмжлэг үзүүлэх "Ногоон гэрэл" үйл ажиллагааг удирдамжийн дагуу 

зохион байгуулах  сургалтанд нийгмийн ажилтан хамрагдлаа.  

“Сурагчдын сурлагын хоцрогдолыг нөхөх, арилгахад дэмжлэг үзүүлэх” 

сургалтыг  08-р сарын 16-20-ны дотор бие даан судалж 24-27-ны дотор цахимаар 

хамрагдах бэлтгэлээ хангаж байна.  

Сургуулийн өмнөх боловсрол:  

2021-2022 оны хичээлийн жилд дагаж мөрдөх БШУЯ-ны дэвшүүлсэн 

зорилтыг үндэслэн өөрийн цэцэрлэгийн онцлогт тохируулан зорилго зорилтоо 

боловсуурлан ажиллаж байна. 

Тухайн хичээлийн жилд хамрагдах 2-5 настай хүүхдийн нарийвчилсан 

судалгааг гаргаж холбогдох газарт тоо баримтыг хүргүүлэн ажилласан. Мөн 4,5 

настай шинээр элсэх хүүхдийн бүртгэлийг хийж байна.   

Цэцэрлэгийн гадна талбайд эрсдлийн үнэлгээг хийсэн. Түүний дагуу орчныг 

засан сайжруулах ажиллагаа явагдаж байна.  

Байгаль орчны чиглэлээр:  

1-р багийн нутаг Цөнгөрөг, 2-р багийн нутаг Ноён хөндий, 3-р багийн нутаг 

Тайгын хөндий зэрэг газруудад бэлчээр талхлалтын явуулын судалгаа хийж, 1, 2-р 

багийн нутагт 13 цэгт бэлчээрийн фото мониторингийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: Залуучуудын хөдөлмөрт бэлтгэх оролцоо 

төслийн зарыг сумын 2 группт байршуулж 19 иргэнд  утсаар мэдээлэл өгч 7 хүнийг 

бүртгэсэн байна.  

Ажил зуучлалаар 2 иргэнийг  lims программд бүртгээд байна.  

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлыг 1 

удаа хийж асаргаа сунгуулах 3 иргэний асуудлыг хэлэлцсэн.   

 Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлж буй дэлгүүрт программ 

хөгжүүлэлтийг хийлгэн  8 сарын олголтыг хийж  байна.   



           Сард үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэдээ нас,хүйс,боловсрол,үйлчилгээ авсан 

төрлөөр нь дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөн ажиллаж байна. Үүний дагуу 8 сарын 23-ны 

байдлаар 158 иргэнд 17 чиглэлээр мэдээлэл өгч ажилласан байна. 

Улсын бүртгэлийн чиглэлээр:  

 Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг иргэний хүсэлтийн дагуу тасралтгүй хүргэн 

ажиллаж байна.  

 Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл Үүнд:  

 Төрсний бүртгэл -2 

 Иргэний цахим үнэмлэх олголт 

 Үнэмлэх олголт -10 

 Иргэний үнэмлэх захиалга - 8 

 Лавлагаа гэрчилгээ дахин олголт 

 Цахим үнэмлэхний лавлагаа албан хэрэгцээнд -5 

 Гэрлэлтийн лавлагаа- 1 

 Иргэний шилжилт хөдөлгөөн 

 Аймаг сумаас шилжиж ирсэн – 1 нийт  27 иргэний бүртгэлийн 

холбогдох бичиг баримтыг хүлээн авч хүсэлтийн дагуу шийдвэрлэж  

ИУБ  хаадар маягтуудыг Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  

Үндсэн үзүүлэлтүүд: 

 Нийт үзлэг-281 
 Урьдчилан сэргийлэх-191 
 Артерийн гипертензин эрт илрүүлэг-125 
 Чихрийн шижин эрт илрүүлэг-25 
 Жирэмсний хяналтанд хамрагдсан-5 
 Жинэлсэн хүүхдийн тоо-25 
 Эмнэлэгт хэвтсэн-16 
 Холын дуудлага-29 
 Төвийн дуудлага-65 
 0-2 насны 26 хүүхдэд товлолын дархлаажуулалт хийсэн. 

Сэргээн засах эмчилгээ: 

Сэргээн засах эмчилгээ том 3 хүнд, хүүхэд 1 хийсэн. 

 Нил улаан туяа-3 том хүн 

 Зөөлөн бариа -3 том хүн 

 УВЧ- 1 хүүхдэд хийсэн байна 

Асаргаа сувилгаа 

 Үйлчлүүлэгчийн толгой угаасан -1 

 Хэсэгчилсэн угаалага-14 

 Цагаан хэрэглэл сольсон -8 

 Хэвтрийн хүнээ 2 цаг тутам байрлалын сольж асаргаа хийсэн 



Ковид-19 халдвараас сэргийлэх вакцинжуулалт 

 12-17 насны 132 хүүхдэд Пфайзер вакцины 1,2-р тун, 18-с дээш насны 

5 иргэнд Вероцелл вакцины 2-р тунг хийсэн.  

Сургалт сурталчилгаа 

Хэнтий аймагт зүүн бүсийн 3 аймгийн эмч сувилагчдад  “Яаралтай тусламж”-

ын үед үзүүлэх анхны тусламж мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сувилагч 

хамрагдсан.  

“Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих 7 хоногийн аяны” хүрээнд Наран ЭМТ- 
хаягаар нийт-46 ш зөвлөмж, шторк-1, видео бичлэг-1 иргэдэд хүргэсэн. Мөн 
жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдэд групп чат нээж 55ш зөвлөмжийг байршуулсан.  

Наран ЭМТ цахим хуудсаар  ковид-19 халдвараас сэргийлэх зөвлөмжүүдийг 

иргэдэд нийт-25 төрлийн зөвлөгөө хүргэсэн. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 


