
ОНГОН СУМЫН ИТХ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 

 
 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

Тамгын газар, төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр 

 Тамгын газрын албан хаагчдын хурлыг 1 удаа зохион байгуулж удирдлагын 

бодлого шийдвэр хүргэж, цаг үеийн ажлыг хэлэлцсэн.  

2021 оны II ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг 10 дугаар сарын 05-нд суманд зохион 

байгуулж, аймгийн төвд Тамгын дарга, багийн дарга нар  комиссоор тэнцсэн иргэдийг 

10 дугаар сарын 15-нд хүргэж оролцуулсан. 

Хоёр. Эдийн засаг төсөв санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

Монгол улсын Засгийн удирдлага мэдээллийн цахим сүлжээг ашиглан төсвийн 

байгууллагуудын төлбөр тооцоог өдөр тутам хийж гүйцэтгэн холбогдох тайлан 

мэдээнүүдийг хэрэгцээт үед нь тогтмол гарган өгч байна. 

Нийгмийн даатгалын байцаагчтай тухай бүр тооцоо нийлж, өр авлагагүй 

ажилласан. 

Сар бүрийн төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн мэдээ, төрийн сангийн 

мэдээ, өглөг авлагын мэдээг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж цахим сүлжээгээр 

дамжуулан төрийн сангийн хэлтэст өгч байна.  

Гурав. Хууль эрх зүйн бодлогын хүрээнд: 

Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан цахим сургалтад 2021 онд шинээр 

албан тушаалд томилогдсон 8 албан хаагчийг хамруулсан. 

Хилийн 0184 дүгээр анги болон 4 дүгээр багийн Засаг даргаас санаачлан  

Хавиргын булгийн эх болон булгийн дагуух хогийг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд нийт 100 

хугацаат цэргийн албан хаагч, багаас 28 иргэн хамрагдсан. Цэвэрлэгээнд  120 ширхэг 

бээлий, 100 ширхэг шуудай 40000/дөчин мянган/ төгрөгийн түлш, шатахуун 

зарцуулагдаж 8 тн хогийг хогийн нэгдсэн цэгт хаясан. Хог хаягдлыг цэвэрлэсэнээр 

хөрсний бохирдол багассан.  



  

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн  2010 оны 63 тоот зарлиг, Аймгийн засаг даргын 

2021 оны 10 сарын 01 ны өдрийн А/596 тоот  /Бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион 

байгуулах тухай/ захирамжийн дагуу  ”Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд 

сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн 150 мод шинээр тарьж суулган, иргэдэд мод 

хэрхэн тарих талаар зааварчилгаа өгсөн. Мод тарих ажилд 26 өрх, 56 иргэн хамрагдаж 

480000 /дөрвөн зуун наян мянган/ төгрөг зарцуулсан бөгөөд хийсэн ажлын дүнг 

холбогдох газар хүргүүлсэн. 

  

Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөт шалгалтад “Бага эрсдэлтэй” 

үнэлгээтэй шалгагдсан. 

  Дөрөв.Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын бодлогын 

хүрээнд: 



Нийтийн эзэмшил газрын хог хаягдлыг багасах зорилгоор сумын “Угталт-

Үдэлтийн хаалга”, Хавиргын булаг, Хийморийн овоо, Сүлд, ерөнхий боловсролын 

сургуулийн орчимд нийт 4 хогийн сав байрлуулсан. Хогийг ангилан ялгаж хийх 

зориулалттай хийгдсэн тус савыг  нэг бүрийг нь 500000/таван зуун мянган/ төгрөгөөр 

хийлгэсэн. 

  

Монгол Улсын БШУЯ-ны сайд, Эрүүл мэндийн яамны сайдын хамтарсан А/292, 

А/525 дугаар тушаалыг үндэслэн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл 

ажиллагааг журмын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан хэвийн явуулж 

байна. 

Боловсрол шинжлэх ухааны яамны сайдын “Төлөвлөгөө баталж хээргжүүлэх 

тухай” А/190 дүгээр тушаалын 3.5 дахь заалтын дагуу сурагчдын эзэмшвэл зохих 

агуулгын хоцрогдлыг тодорхойлох зорилгоор “Оношлогооны шалгалт”-ыг 10 дугаар 

сарын 11-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. 

Аймгийн боловсролын газраас Насан туршийн боловсролын багш нарын дунд 

зохион байгуулсан “Ур чадварын уралдаан”-д багш Т.Борхүүхэн оролцож 2 дугаар 

байрт шалгарсан.  

Соёлын төвөөс СГЗ Г.Мэнд-Ооёогийн уран бүтээлийг сурталчлах, ард иргэдийн 

авьяас чадварыг нээж хөгжүүлэх зорилгоор “Дэлхий ээж” цахим дууны уралдаан 

зарлаж уралдаанд Онгон, Сүхбаатар, Баяндэлгэр сумаас 28 оролцогч оролцож 1-3 

дугаар байр шалгаруулсан. 

Сумын төвд задгай талбайн “Номын нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулсан. 

Өдөрлөгийн үеэр “Угийн бичиг хөтлөх” аргазүйн сургалт, номын хандив, номын 



солилцоо, ховор болон шинэ номын үзэсгэлэн гаргалаа. Өдөрлөгт иргэд, хөдөлмөрчид 

идэвхтэй оролцлоо 

  

Сумын засаг даргын захирамжаар “Угийн бичиг хөтлөх уралдаан”-ыг зохион 

байгуулж, албан байгууллага, багийн иргэдийг хамруулсан,  шалгаруулалтын дүн 11 

дүгээр сарын 1-нд гарна. 

Нийгмийн хамгаалал, халамжийн чиглэлээр 10 дугаар сард дараах ажлуудыг 

хийсэн:  

-Малжуулах төсөлд 1 иргэн хамруулж, 4 сая төгрөгийн 40 төлөг хүлээлгэн өгсөн. 

-Хөдөлмөр зуучлалын чиглэлээр хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэнд 3 сай төгрөгийн 

төсөл олгосон. 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний дагуу уурын зуухны галлагааг 10 

дугаар сарын 01-нээс эхлүүлэн албан байгууллага, ААН-дэд халаалтыг өгсөн. 

Тав: Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд: 

Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийн 07 тоот албан даалгаврын хүрээнд 

хилийн зурваст 3 багийн 62 өрхийн 62550 мал өвөлжүүлэхээр хүсэлт явуулан, 

шийдвэрлүүлсэн. 

Хөдөөгийн 3 багт 80000 малд угаалга хийсэн. 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд тамгын газраас томилогдсон хадлангийн 

бүлэг үүрэг гүйцэтгэж байгаа.  

  

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ХЭЗ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                     С.АЗБИЛЭГ  



  

 

 

 


