
ЭРДЭНЭЦАГААН СУМ  

                                         2021 ОНЫ 9 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 

Хууль эрх зүй, удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд: 

 Сумын хөдөөгийн 5 багийн Багийн Засаг дарга нарыг сонгох хурлыг 2021 оны 09 дүгээр 

сарын 08-наас 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийг дуустал хугацаанд зохион байгууллаа. 

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах Аймгийн Засаг даргын албан даалгаврыг бүх төсөвт 

байгууллага ААН, ОНӨҮГазар,зэрэгт хүргэж хэрэгжилтийг хангуулж ажиллаж байна. 

Ковид-19 халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлгийг ард иргэдэд байнга 

хүргэж ажиллаж байна. 

Хилийн бичигт боомтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор ажлын хэсэг ажиллаж “Уул 

уурхайн компиануудтай” хариуцлагын гэрээ байгуулсан ба Петро-Дачин Тамсаг” компианид 

бичигт боомтод “PCR”-ийн шинжилгээний тоног төхөөрөмж суурилуулах хүсэлт зэргийг 

хүргүүлж ажиллаа. 

Нийтийн эзэмшлийн талбайд ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн 

байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийж улирал бүр иргэдэд цахим мэдээлэл 

хүргэж байх комиссыг А/67 тоот захирамжаар баталгаажуулж үүргэжүүллээ. 

Ковид-19 халдварт өвчнөөр өвдөж батлагдан гэрийн эмчилгээнд орсон иргэдэд СЗД-ын 

нөөц сангаас 19.6 сая төгрөг зарцуулан 280 ш багц бэлтгэн иргэдэд өгч сэтгэл санааны 

дэмжлэг үзүүллээ. 

Сумын ЭМТ-д хүчилтөрөгчийн аппарат 3 ширхэгийг төрөл бүрийн эх үүсвэрээс 

санхүүжүүлэн авч өгсөн. 

Ахмад дайчдын номонд орох 4 иргэдийн хүсэлт материалыг аймгийн цэргийн хэлтэст 

хүргүүлж ажиллаа. 

Сумын төсвийн байгууллагын 230 албан хаагчдын дэлгэрэнгүй судалгааг ойрын 5 жилийн 

хугацаанд тэтгэвэрт гарах судалгааны хамт дээд байгууллагад хүргэлээ. 

Дээд байгууллагуудаас ирсэн бичиг тоотыг холбогдох байгууллага албан хаагч нарт 

хугацаанд нь тогтмол хүргэж ажиллаж байна. 

ERP системийн хүрээнд: Сумын засаг даргын 2021 оны 09-р сарын 03-ны өдрийн 

1/173 тоот албан даалгавар өгч ERP систем хариуцдаг төсөвт байгууллагын албан хаагчдад 

танхимаар сургалт зохион байгуулж тус пограммыг ашигладаг талаар мэдээлэл хийсэн. 

Сумын хэмжээнд төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн 

системд төсөвт байгууллагуудыг нэвтрүүлэх явц 36,8% гүйцэтгэлтэй явж байна.  

Худалдаа,Сум хөгжүүлэх сангийн хүрээнд:  



Сум хөгжүүлэх санд дотоод аудит хийж 2019- 2020 онд олгогдсон 12 зээлдэгчдэд алданги 

бодогдож, зээлээ төлөөгүй хугацаа хэтэрсэн  4 иргэний материалыг бүрдүүлж иргэний 

хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлсэн.  

Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөт шалгалтын ажлын хэсэгтэй 

хамтран төсөвт байгууллагууд, 7 ААН-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалт зохион байгуулж 

эрсдлийг үнэлж бага эрсдэлтэй гэсэн дүгнэлт гарлаа. 

ЕБС: Сургуулийн багш ажилчидаас 3 дахь тун вакцинд 63 албан хаагч хамрагдаж 

66.3%тай байна. Хичээл эхэллээ аяны хүрээнд School police эцэг эхийн эргүүл хуваарийн 

дагуу сурагчдын хичээлд ирэхэ болон тарах үед машин техникийн хөдөлгөөнийг зохицуулж 

сурагчдыг эцэг эхчүүдэд гараас гарт нь хүлээлгэн өгөхөд дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна.  

Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын баг нийт 40 бүлгийн анги танхимд  2 удаа шалгалт 

хийж зөвлөн туслахаар ажиллалаа. Дотоод хяналт шалгалтаар багагүй зөрчил дутагдал 

гарсныг газар дээр нь анги удирдсан багш нарт танилцуулж зөвлөгөө өгч ажилласан.  

Сургуулийн гадаад дотоод орчин болон анги танхимуудад бэлтгэсэн асуумжаар эрсдлийн 

үнэлгээг хийж үүний мөрөөр эрсдлийг арилгах засан сайжруулах төлөвлөгөө гарган 

ажиллаж байна.  

БШУЯ-ны 4/4593  тоот ажлын чиглэлийн дагуу Коронавируст халдвараас урьдчилан 

сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны хүрээнд сургуулийн орчинд нэвтрэх 

багш, ажилтан сурагчийн ирц болон биеийн байдлыг боловсролын салбарын мэдээллийн 

нэгдсэн системд QR кодоор бүртгэж нэвтрүүлж байна.  

Эх хэлний өдрийг тохиолдуулан үндэсний бичиг үсгээ сурталчлах, түүгээрээ бахархах, 

түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор ЕБС-ийн 6-12-р ангийн сурагчдын дунд “Үндэсний бичгийн 

хичээнгүй бичгийн тигээр бичих” уралдаанд манай сургуулийн 40 сурагч бүтээлээ 

Сүхбаатар аймаг Хүмүн бичиг-Хүн бүрийн бичиг цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд 

сурталчилан таниулж байна.  

Коронавируст халдвараас сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах тандалтын баг 7 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж сургуулийн орчинд халдварын сэжигтэй болон батлагдсан 

тохиолдол бүртгэгдэх үед шуурхай арга хэмжээ авч мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 

ажиллаж байна. Баасан гариг бүр ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол  хийж хэвшсэн. 

2021.09.17-ны өдөр сургууль болон дотуур байр үдийн цай гал тогоонд мэргэжлийн 

байгууллагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэсэн.  

БШУСайдын А/190  тоот тушаалаар батлагдсан Хоцрогдлыг нөхөх, арилгах цогц 

төлөвлөгөөний 5.2-т заасан дасгал ажлын дэвтрийг багш нар сурагч нэг бүрт хэвлэж өгч 

хичээл сургалтандаа ашиглаж байна.  



Хүүхдийн 1,2-р цэцэрлэгт:  2021-2022 оны хичээлийн шинэ жилийг эхлүүлэн 4-5 

настай 230 хүүхэд танхимаар болон номын багцад хамрагдаж байна. 

2-р цэцэрлэг БШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар цэцэрлэгийн 2 бүлгийн зөөлөн эдлэлийг бүрэн 

шинэчилсэн, 1 бүлэгт  хүүхдийн  энгийн хөгжмийн зэмсэгтэй болгож, хоол үйлдвэрлэх 

байрны тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинэжилсэн. 

Багш ажилчид болон суралцагчдын мэдээллийг Боловсролын салбарын нэгдсэн 

мэдээллийн санд шинэчлэн бүртгэж QR кодтой болгон багш ажилчдын болон суралцагчдын 

ирцийг цахимаар бүртгэж эхлээд байна. 

ЭМТ: 9-р сард нийт 634 хүнээс шинжилгээ авсан. Үүнээс PCR -61 хүнээс, 

түргэвчилсэн оношлуураар 573 хүнээс тус тус авсан. PCR шинжилгээний сорьцыг тээвэрлэн  

61  удаа АНЭ-т хүргэсэн. Хөхний үзлэгт хамрагдвал зохих  1249  эмэгтэйгээс 720 эмэгтэйг 

хамруулж 57,6%, Эсийн шинжилгээнд хамрагдах 451 эмэгтэйгээс 200 эмэгтэйг хамруулж  

44%-тай байна.  

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх вакцинд 9 сард нийт 299 хүнийг хамруулсан.Үүнээс: Ковид 19 

халдварын эсрэг Вероцилл-86 хүнд, Пфайзер -372 хүнд хийж Товлолын вакцинд 50, Томуу 

томуу төст-150 хүүхдийг  тус тус хамруулсан. 

Нийгмийн даатгал: Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд шинээр 5 иргэнийг 

хамруулж гэрээ байгуулан ажиллаа. Шинээр 10 иргэнд тэтгэвэр тогтоож дээд газарт 

материалыг нь хүргүүллээ.  

Соёл урлагын хүрээнд: Соёлын ажилчдын баярыг тохиолдуулан “Соёлын ажилчид 

бидний төсөөллөөр” гар зургийн уралдааныг цахимаар,  СББӨ тээгч-Бүтээлч бүсгүйчүүд 

буланг ажиллуулж бүтээлч бүсгүйчүүдийг цувралаар танилцуулан ажиллаж байна.  

“Өвлөгдсөн монгол”  кино зураг авалтанд СББӨ тээгч ардын авьяастануудтай, Хутагтын 

музей, өнө өглөгт хийдээр оруулан тус багийнхантай  хамтарч ажилласан. Иргэн 

Д.Амарбаясгалангийн олсон олдворыг  бүртгэн баримтжууллаа.Номын сангаар 19 хүн 

үйлчлүүлж, гэрээр 14 ширхэг ном олгон ажиллалаа.  

Малын эрүүл мэндийн хүрээнд: Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх дархлаажуулалт нь нийт 433684 мал хамрагдсан, мал угаалганд 85280 

хамрагдаад байна. Дархлаажуулалтанд нийт 88250 мал хамрагдахаар төлөвлөж , 

вакцинжуулалт 90%-тай, галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийгдэж байна. 2500 

хээлтүүлэгч малыг шинжилгээнд хамруулахаар хэрэглэгдэх хэрэглэглэхүүнийг АМЭГ-аас 

татан аваад байна.  

Отор нүүдлийн хяналт:Баруун аймгуудад өвчин гарсантай холбогдуулан мал орох гарах 

хөдөлгөөн хязгаарлагдсан. Сумаас Булган аймаг руу хуц ухна ачиж явсныг буцааж арга 

хэмжээг авч ажилласан. Мал эмнэлгийн гэрчилгээнд баталгаажуулалтыг хийсэн.  



Дорноговь аймаг, Хэнтий аймгийн Гал шар сумаас орж ирсэн 800 гаруй малын эрүүл 

мэндийн дэвтрийг шалган ажиллаа.  

Сургалт сурталчилгаа: Үхрийн арьс товруутах өвчний талаархи МЭЕГ-ын даргын 03 тоот 

зөвлөмжийг малын эмч нарт хүргүүлэн , АМЭЛ-оос ирсэн боршуур , зөвлөмжийг малын эмч 

нараар малчдад олгуулж байна.  

 

 

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


