
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХАЛЗАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 11  ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ 

НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД 

            а/ Сумын ИТХ-ын ажлын чиглэлээр: Сумын Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулийн анхдугаар хуралдаан 2020 оны 

11 дүгээр сарын 04-ны өдөр хуралдаж Сумын ИТХ-ын дарга болон Засаг даргаа 

томилож хуралдаанаар хэлэлцэн асуудлаа амжилттай хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 

1. Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчөөр сонгогдсон тухай тогтоол  

/Танилцуулах нь: Сумын Сонгуулийн хороо/ 

2. Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай 

   / Танилцуулах нь: Хуралдаан даргалагч/ 

3. Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад нэр дэвшүүлэж сонгох 

тухай  

/Танилцуулах нь: Хуралдаан даргалагч/  

4. Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай 

/ Танилцуулах нь: ИТХ-ын дарга/ 

5. Сумын засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай 

/Танилцуулах нь: Намын бүлэг/ 

6. Сумын ИТХ-ын хуралдааны дэг батлах тухай 

/Танилцуулах нь: ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга/ 

Мөн  аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Сумын хурлын төлөөлөгч 

болон эмэгтэй төлөөлөгч, ИТХ-ын дарга, нарийн бичиг ажлын албаны дэлгэрэнгүй 

судалгааг хийж явуулсан.  

б/ Тамгын газар төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:  2020 оны 11 
дүгээр сарын 13 ний өдөр Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Сумын Засаг 
даргаар Г.Алтансүхийг томиллоо. 

Аймгийн ЗДҮА хөтөлбөрт тусгах дараах саналуудыг 11 дугаар сарын 24 ний 
өдөр хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст  хүргүүлэн 
ажиллав. Үүнд: Усны зөөврийн машин, Хатуу хучилттай зам, Сумын төвийн нэгдсэн 
халаалтын өргөтгөл, Залуу малчдыг дэмжих хөтөлбөр, ЗДТГ-ын дээврийн засвар, 
Соёлын төвийн дээврийн засвар, Багуудын барилгын шинэчлэлт, засвар, Бохирын 
машин, Үер усны шуудуу татах 

Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комиссын тогтоол, шийдвэрүүд 
болон аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/126, А/154, А/160, А/161 А/163, A/174, 
A/198, А/253, А/588, А/592, А/594 дугаар  захирамж, Засаг даргын 01, 03, 05, 06 
дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж дараах ажлуудыг зохион байгуулж ажиллаж 
байна. Сумын хэмжээнд нийт шуурхай жижүүрийн 11 ээлж, хөдөлгөөнт эргүүлийн   
Халзан-Баруун-Уртын, Халзан-Асгатын, Халзан-Баяндэлгэр, Халзан-Онгон гэсэн 4 
чиглэлийн  постонд 7 ээлж ажиллаж байна. Үүнд : ЕБС -32, Цэцэрлэг-16, ЭМТ-22, 
Соёл-6, ИТХ-7, ЗДТГ-19, ОНӨҮГ-10  нийт 112   төрийн албан хаагч хамрагдаж 
байна. 

Мөн Халзан сум шинэ зар грүпп –ээр Улаанбаатар хот болон бусад аймагруу 
зорчихгүй байх, Ковид-19 халдварын дамжих зам, урьдчилан сэргийлэх арга,  
хэмжээний талаархи мэдээллийг хүргэж ажилласан. 



Аймгийн шуурхай штабын skype хаягаар ирсэн сумдын орж гарсан тээврийн 
хэрэгслийн судалгааг хүргүүлсэн. 

Ковид 19 тай холбоотой гарсан Аймгийн Засаг даргын захирамжуудын 
биелэлтүүдийг өдөр  бүр авч аймгийн ХШҮДА хэлтэст хүргүүлэн ажиллаж байна.   

  ХОЁР. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: Энэ сард 

аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг ирээгүй байна.  Татварын орлого 1197,7 мянган 

төгрөг орсон. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудын 

санхүүжилт ирсэн. Үүнд: ЕБС-55062,4, СӨБ-20434,9, ЭМТ-31858,5 мян/төг. 2020 

оны төсөвт тодотгол хийх болсонтой холбогдуулан төсвийн байгууллагуудын 

зардлын тооцоог хийж ажиллав. Нийт өр 34120,0 мянган төгрөг байгаагаас ЗДТГ 

цалин, НДШ-18390,0 мян/төг. ИТХ-ын цалин, НДШ-2500,0мян/төг, Соёлын төвийн 

түлш халаалтын зардал-13230,0 мян/төг байна.  

ГУРАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулга батлагдсантай холбогдуулан Аймгийн ХОХБТ-ийн 

хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ундрахаар ZOOM программаар сургалт авлаа.  

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН 

БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

ЕБС: АУБ нартай хамтран хүүхэд хамгааллын чиглэлээр эрсдэлт нөхцөлд 

амьдарч байгаа сурагчдыг  судлан оношилсон. Үүний  үр дүнд гэр бүлийн 

хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй 8 сурагч, АБТДД орлоготой 21 сурагч байна. 

Сургуулийн хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг, багш ажилчид хамтран “Туслая, 

Дэмжье” цахим аяныг өрнүүлэн 11 сурагчид хандив өргөсөн. Аян үргэлжилж байна.  

МУЗГ, АОК, Аймгийн засаг даргын 06 тоот албан даалгаварын дагуу 0-12 насны 

11 багш, ажилтанд гэрээрээ цахимаар ажиллах нөхцөл боломжийг олгон 

ажиллуулж байна.  

Хорио цээрийн дэглэмд шилжиж цахимаар ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа энэ 

үед багш нар мэдээлэл харилцаа технологийн чадвараа сайжруулж багшийн 

туслах, econtent, khanacademy, powtoon, bandicom зэрэг праграммууд дээр 

ажиллаж сурагчдад зөвлөмж, зөвлөгөө, цахим хичээл бэлтгэн хүргэж байна.  

Дотуур байр болон хичээлийн байрны анги танхим, өрөө тасалгаа бүрийг 11-р 

сарын 17-ны өдөр сумын ЭМТ-р ариутгал, халдваргүйтгэл хийлгэсэн.  

Сүхбаатар нэг мөрөөдөл ТББ-с зарласан “Шилдэг захирал-менежер- багш “ 

уралдааны 1-р шатанд 3 багшийн материал хүргэгдээд байна.  



Теле хичээл үзэж чадахгүй байгаа сурагчдад АУБ нар теле хичээлийн 

агуулгаар даалгавар боловсруулан хүргэж, эргэх холбоотой ажиллаж байна.  

Халзан ЕБС нийт хүүхэд-202. Үүнээс телех ичээлээ үзсэн-159, үзээгүй-30, огт 

холбоо барьж чадаагүй-11, үзэх боломжгүй-2 /TV байхгүй/ байна. Эцэг эхтэй 

холбогдох утасны судалгааг гаргасан боловч холбогдох боломжгүй хүндрэлтэй 

байна. Эдгээр хүүхдүүдэд зориулж,   теле хичээлийн агуулгаар нэмэлт даалгавар 

боловсруулж хүргэхээр бэлтгэж байна 

ЖДҮ, СХСангийн талаар: 2020 оны 11-р сарын 20-ны байдлаар нийт 19 

зээлдэгч байгаагаас 2020 оны 11дүгээр сарын зээлийн эргэн төлөлтийн орлого 4 

хүнээс 1,390,000 мянган төгрөгний орлого Сум хөгжүүлэх сангийн  дансанд 

төвлөрүүлсэн байна. 

Нийт 19 зээлдэгч нартай утсаар ярин эргэн төлөлтөнд төлөх тал дээр анхаарч 

ажиллаж байна. 

ХХАА-н чиглэлийн ажлаар: “Covid-19” цар тахалтай холбогдуулан сумын 

хүнсний гол нэрийн нэрийн бүтээгдэхүүний нөөцийн судалгааг өдөр болгон 

аймгийн ХХААГазарт мэдээлж байна. 

Мөн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан Аймгийн 

Онцгой комисс, МХГ, ХХААГ-ын яаралтай судалгаа, мэдээг цаг тухайд нь хүргүүлж 

байна. 

      Мал эмнэлэг: Сумын засаг даргын А/93 тоот захирамжуудын дагуу мялзан 

өвчинөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг 2020 оны 09 сарын 

25 ны өдрөөс эхлэн 2020 оны 10 сарын 25 ны хооронд сумын бүх төл малыг тарих 

ажлыг зохион байгуллаа. Мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 

33576 хурга, 14569 ишиг, нийт 48145 төл мал хамрагдсан. Татан авсан 49 л 

вакцинаас 48145 л вакцин зарцуулагдаж хэвийн хорогдолд 855 мл устгасан.  

Мялзан өвчнөөс сэргийлэх тарилга 95% нь гүйцэтгэлтэй  арга зүйн дагуу хийгдсэн 

болно 

      Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх тарилга хийх 2020-10-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 

хийсэн . Тус арга хэмжээнд малын эмч 4, техникч 1 туслах ажилтан 5 нийт 10 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй тарилгын 4 грүпп ажиллалаа. Тарилгын гүйцэтгэл 90% явагдаж 

байна  

Мал эмнэлгийн цахим гэрчилгээг 10-р сарын 25-наас 11-р сарын 24-ны хооронд  

134 ширхэг  бичсэн байна. түүнээс баталсан 106 татгалзсан 18 шалгасан 10 

гэрчилгээ бичилт хийж гаргасан байна. 



Байгаль орчны чиглэлээр:   

Төвлөрсөн хогийн цэгийн цэгцлэх ажлын хүрээнд хийсэн ажлыг Аймгийн 

байгаль орчны газраас мэргэжилтэн С. Болорцэцэг, Ариунбаатар нарын 

бүрэлдхүүнтэй ирж хүлээн авлаа. 

Эргүүл постонд гарч буй иргэдэд галын аюулгүй байдлын талаар санамж 

зөвлөгөө хүргэн ажиллаж байна. 

Цагаан зээр шонхор шувууны байршлыг тогтоох ажлыг цагдаагын хэсэгтэй 

хамтран зохион байгуулсан 

Галт зэвсэг бүртгэх ажлыг цагдаагийн хэсэгтэй хамтран зохион байгуулсан 

    

 

 

 

     ХЯНАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА:                                         М.БАТБЭХ  

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН: ХШҮ-ДОТООД АЖИЛ  

      ХАРИУЦСАН      МЭРГЭЖИЛТЭН                                                 Д.ДАЙРИЙМАА 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 


