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Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар:  

а/ Сумын ИТХ-ын чиглэлээр:  

б/ Тамгын газрын төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:  

Тухайн сард дээд газраас  11 албан бичиг ирсний  4 нь  хариутай 3 –нь хугацаандаа, 
1–нь хугацаа болоогүй байна.   

Сумын засаг даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/89 тоот 
захирамжаар коронавируст халдвар /КОВИД-19/ цар тахлын тохиолдол тасралтгүй 
нэмэгдэж буйтай холбогдуулан сумын баяр наадмын тов тогтоох тухай Засаг даргын 2021 
оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/73  дугаар захиармжийг хүчингүй болгосон.  

Хоёр: Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: Шилэн дансанд тухай бүр болон сар, 

улирлаар тавигдах  мэдээллийг бүрэн   тавьж илгээлээ.   Орон нутгийн төсвийн 

байгууллагын санхүүгийн дэмжлэг, Тусгай шилжүүлгийн  байгууллагын санхүүжилтыг 

хуваарийн дагуу бүрэн олгогдсон.   

Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг, төсвийн орлого төсөв төлөвлөгөөний дагуу 

санхүүжигдсэн   Байгууллагын өр авлага ,төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээг  хүлээн авч 

ЗГУСХС бүрэн мэдээлсэн.  Статистикийн байгууллагад хүргүүлэх жилийн эцсийн болон  

сар улирлын мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргаж , цахим санд шивсэн.  

Засаг даргын тамгын  нэмэлт санхүүжилтын дансаар  ундны усны хөнгөлөлт, хагас 

жилийн мал тооллогын зардлыг  хуваарийн дагуу олгоод байна.  

2021 оны 2-р улирлын тайланг гаргаж нэгтгээд санхүү төрийн сангийн хэлтэст 

хүргүүлээд байна. ОНХ сангийн хөрөнгөөр санхүүжсэн ажлын Жилийн гүйцэтгэлийн 

үнэлгээний  хуваарийн дагуу бэлтгэх ажлын хэсгийг байгуулж баримт бүрдүүлэх ажлыг 

хийж байна. 

 Гурав. Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд: Олон нийтийн арга хэмжээг 

хориглосонтой холбоотойгоор сургалт мэдээлэл, хурал зөвлөгөөнийг цахимаар зохион 

байгуулж байна.  

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

хүрээнд:  

           Эрүүл мэндийн төв: Тухайн сард нийт  880 иргэн  үзлэгт хамрагдсан. Больницод 

хэвтэн эмчлүүлсэн нийт 38 иргэнээс  хүүхэд – 2, коронавируст халдвартай-16.  Алсын 

дуудлага - 34 ирснээс 0-5 насны хүүхдийн дуудлага 2  байна. Ирсэн дуудлага бүрийг 

хугацаа алдалгүй шийдвэрлэсэн.  Товлолт вакцинд-83  хүүхэд хамрагдахаас 38 буюу 

81,9% хамрагдсан. Сэргээн засах эмчилгээний кабинетаар нийт 51 иргэн, Лабораториор  

110  иргэн үйлчлүүлсэн.  

Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр:  Тогтмол амбулатороор үйлчлүүлж буй 

иргэдэд коронавирусын талаар зөвлөмж өгч гарыг ариутгаж халуун үзэж байна.  Ковид-19 

халдварын түргэвчилсэн шинжилгээг  372 иргэнд хийж  19 эерэг гарсныг  PCR 

шинжилгээгээр баталгаажуулж АНЭ-т 4, сумын эрүүл мэндийн төвд 16 тохиолдлыг 



хэвтүүлэн эмчлээд байна. Голомтын эцсийн ариутгал 2054мкв урьдчилан сэргийлэх 

халдваргүйтгэл 580 мкв талбайд хийсэн.  Коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалт 

12-с ээш насны 3770 иргэн хамрагдахаас 1 тунд 3540/94,1% 2 тунд 3462/91,8%-тай байна.  

Соёлын төв: Соёлын өвийн үндэсний төв, Titans pictures ХХК-тай хамтарсан 

“Монгол орны түүхэн дурсгалт газрууд” хэвтүүлгийн багийнхантай хамтран ажиллаж 

сумынхаа түүхийн дурсгалт 6 газраар явж  зураг авалт хийн нэвтрүүлгийг бэлтгэх ажлыг 

хийлээ. 

Баяр наадам цуцлагдсантай холбоотойгоор АХ-ын 100 жилийн ойн баяр наадмаар 

шагнагдах төр засгийн шагнал гардуулах ёслол хүндэтгэлийн ажиллагааг хорио цээрийн 

дэглэмийг баримтлан зохион байгууллаа. 

Байгууллагын цахим хаягт соёл урлагийн болон цаг үеийн нөхцөл байдлын мэдээ 

мэдээлэл, КОВИД-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмж зэрэг мэдээ 

мэдээллүүдийг тогтмол оруулан ажиллаж байна.  

Хорио цээрийн дэглэмийн үед номын сангийн үйлчилгээг ард иргэдэд цахимаар 

хүргэхэд анхаарч 1 тууж 9 өгүүллэгийг цувралаар оруулж уншигчиддаа хүргэлээ. 10 

уншигчдад 32 номыг гэрээр олгож үйлчиллээ. 

Тав: Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн 

хүрээнд: 

Байгаль орчин: Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд 10 иргэнтэй гэрээ байгуулан 

ногоон байгууламжийн усалгаа, арчилгааг хариуцуулж ажиллаа. Ногоон байгууламжийн 

нийт 800 модыг услах, хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж 

байна.  

Сум тойрсон хогийн цэгийн байршлыг тогтоож нийт 6 цэгт цэвэрлэгээ, ариутгал 

хийхээр төлөвлөөд байна.  Нутагшуулсан тарвагийг хамгаалах ажлын хүрээнд “Амьтны 

тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль” -нд заагдсан тарвагийг агнасан, агнахыг завдсан 

зэрэг үйлдэлд иргэний хүлээх хариуцлага, шийтгэлийн заалтыг ард иргэдийн хуулийн 

мэдлэгт зориулж сумын зар мэдээллийн 6 фэйсбүүк группүүдэд нийтэлж  ажиллаа.  

 Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: “Монгол ноолуурын чиглэлийн ямааны үржлийн 

ажлын үндэсний хөтөлбөр боловсруулахад чиглэгдсэн үүлдэрлэг байдлын генетик 

судалгаа” сэдэвт MON5025 төслийн хүрээнд “Баяндэлгэрийн улаан” үүлдрийн цөм сүргээс 

удам зүйн үнэлгээний программд орсон 100 ямаанаас цусны дээжийг авч МАА-н эрдэм 

шинжилгээний хүрээлэнд явуулсан. 

           Аймгийн ХХААГазарт гүн өрмийн худаг гаргах 2 иргэний хүсэлтийг хүргүүлсэн. 

Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийн дагуу худалдаа 

үйлчилгээний газруудад хяналт тавин 7 хоног бүр аймгийн  МХГ-ын байцаагчид 

мэдээллийг өгч ажиллалаа. 

            Сумын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний нөөцийн мэдээг 7 хоног бүрийн 1,4 дэх 

өдрүүдэд аймгийн ХХААГазарт хүргүүлж байна. 



            Сум хөгжүүлэх сангаас  7-р сард оёдол, мал, мах бэлтгэл чиглэлээр 3 иргэнд 14,0 

сая төгрөгийн зээлийг олгосон. Тухайн сард Сум хөгжүүлэх сангийн  зээлийн эргэн төлөлт 

4028,2 төгрөгийг төрийн сангийн дансны хуулагтай тулгаж программд шивсэн. 

             

 

                      Нэгтгэсэн: ХЭЗХ-мэргэжилтэн                Ж.Долгорсүрэн 

 

 

 

 


