
АСГАТ СУМЫН  2021 ОНЫ 7 САРЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

                                                                                       2021 оны 07 сарын 26-ны өдөр 

 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  

 Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: Сумын хэмжээнд COVID-19 вирус гарсантай 

холбогдуулан хөдөлгөөнт пост болон хариуцлагтай жижүүр ажилласан. Коронавирустай 

холбоотой 7 сарын гүйцэтгэл нь 

1. ЗДТГ-ын тээвэр шатахуун зардал 6,357,350 төгрөгийн 2021-оны 04 сарын 01 –нээс 

05 сарын 30 хүртэлх  2 сарын өр үүссэн. Үүнийг аймгийн төрийн сангийн төсвийн 

мэргэжилтэнтэй ярьж урсгал засварын зардал дээр байсан 10,000,000 сая төгрөгийг 

хуваарь өөрчлөлт орууулж сангийн яаманд татуулан гамшгийн зардалд тавьж 

постны тээвэр шатахууны зардлын өрийг барагдуулан ажиллалаа.Мөн нэн түрүүнд 

шаардагдах СОК –ын нөөцийг бүрдүүлэн боломжит зардлаас гаргаж байна 

.Одоогийн байдлаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт ажиглалтын байрны хоол хүнс 

бараа материалын бүрдүүлж ажиллаж байна. 

 Аймгийн  ОНХС-аар хийгдэх  Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн дулааны шугам тоног 

төхөөрөмж тендэр зарлагдаж Дөхөм өндөр ХХК хийх болж гэрээ байгуулах шатандаа 

явагдаж байна.СХС-ын зээлийн  эргэн төлөлтийг  МҮТ-ын СХС хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Отгонбаатар хамтран зээл төлүүлэх тал дээр хамтран ажиллаж 4 зээлдэгч төлсөн. 

Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Сумын иргэдээс суманд үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй иргэдээс төслүүдийг авч 

СХС-гаас 4 төсөлд 45,0 сая төгрөгний зээлийг олгосон.Хувийн хэвшлийн 3-г ААН 

хөдөөгийн 3-н багт мал угаалгыг эхлүүлээд 18 хувьтай явагдаж байна 

Байгаль орчин:  

          



Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн 

чиглэлээр 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

Улсын онцгой комисс, Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын Сумын онцгой комисс, Засаг 

даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар, тушаалын хэрэгжилт, 

тусгаарлан эмчлэх байр, тусгаарлан ажиглах  байрны тохижилт, ковидын хамгаалах 

хувцас хэрэгсэл, эм тариа, ариутгалын бодисын нөөц, хүн хүчний бэлтгэл бэлэн байдлыг 

ханган ажиллаж байна. 

     2021.07.26 ний байдлаар коронавирусын халдварыг илрүүлэх түргэвчилсэн 

оношлуураар 784 шинжилгээ, 115  PCR шинжилгээ 35 иргэн ковид-19ын халдвар 

батлагдсан. 4 тохиолдлыг  АНЭ-т хэвтэн эмчлүүлсэн ба 31 иргэнийг сумын ЭМТ-ийн 

тусгаарлан эмчлэх байранд эмчилсэн. Өнөөдрийн байдлаар 3 иргэн тусгаарлан эмчлэх 

байранд эмчлэгдэж байна.  

      Тус суманд өвчлөл нэмэгдэж хэвтүүлэн эмчлэх байр нэмэлтээр шаардлагатай болсон 

тул Чулуун барилганд 4 өрөөг ажилчдын хүчээр 1300000 төгрөгөөр засварлаж, 2 гэр барьж 

тохижуулан батлагдсан тохиолдлыг авч эмчилж байна 

       Гэрийн ажиглалтанд байгаа иргэдийг орсон өдрөөс нь эхлэн сумын онцгой комиссын  

гишүүд, ЭМТ-ийн гэрийн ажиглалт хариуцсан мэргэжилтэнгүүд гэрийнхэнд нь анхааруулга, 

иргэнд зөвлөмжийг өгүүлж тандалтыг хийлгэж ажилласан. 

          Гэрийн ажиглалтанд 7 хоносны дараа хүн бүрийг түргэвчилсэн оношлуураар 

шинжилгээ хийн сөрөг гарсан тохиолдолд зөвөлгөө өгч, гэрийн ажиглалтаас гаргаж байна. 

   2021оны 07сард 12-17 настай 108 хүүхэд, 6 жирэмсэн, хавдартай-1, архаг хууч өвчтэй-1 

нийт 116 хүнд  ковидын /комернати/ вакцины 2р тунд хамрууллаа 

         Одоогоор ЭМТ-д түргэвчилсэн оношлуур болон PCR шинжилгээний хомсдолд ороод 

байна 

 



Боловсролын чиглэлээр:  

Соёлын талаар:  

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжлийн 

байгууллагаас өгсөн заавар зөвлөмж, Сумын Онцгой комиссын шийдвэр, зэрэг мэдээ 

мэдээллийг цаг тухай бүрт нь шинэчлэн өдөр бүр 3 удаа суурин узелиэр  иргэд олон нийтэд 

хүргэж байна.  

 

 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН:   

 ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                           З.ЯДАМЖАВ. 

 

 

 

 


