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2022.03.23.  
 
  Нэг. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР. 
 

Сумын ИТХ-ын ээлжит VII   хуралдаан 2022.03.28 ны өдөр зохион 

байгуулагдахтай холбогдлуулан ИТХ-ын хороодод дараахь асуудлыг хэлэлцүүлэхээр 

санал хүргүүллээ. Үүнд: а/. Монгол Улсын Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн 

сайдын  2021 оны 12 дугаар сарын 13 ны өдрийн А/ 361 дүгээр тушаалаар “Хоршоог 

хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, эргэн төлүүлэх, 

хяналт тавих журам”-ыг баталсантай уялдуулан: 

1. Сангаас олгосон зээлийн хүүгийн өмнөх жилийн орлогын 30 хувийг 

сургалтад, 20  хувийг хяналт шалгалт, программ хангамжийн зардалд, 10 

хувийг хариуцсан мэргэжилтэнд улирал бүр урамшуулал олгохоор тогтоох.  

2. Сангийн эх үүсвэрийн 15 % иас доошгүй бүрдүүлсэн (санд 90 сая төгрөг 

төвлөрсөн) тул төсөл сонгон шалгаруулах товыг тогтоох.  

3. Төсөл сонгон шалгаруулах Хороо, Хяналтын зөвлөлийг томилох.  

4. Хог хаягдлын хураамжийг шинэчлэн тогтоох.  

1.2.. Сумын Засаг даргаар ахлуулсан “Хамтарсан баг” 2 удаа хуралдаж цаг 

үеийн асуудлаар шийдвэр гаргаж ажиллав. 

1.3. Аймгийн Нутгийн зөвлөлийн даргаар ахлуулсан, БХБЯ-ны дэд сайд, 

Эрүүл мэндийн яамны дэд сайд, аймгийн холбогдох албан тушаалтнууд суманд 

ажиллаж  11 иргэнд төрийн дээд шагнал гардууллаа.  

1.4. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Дотоод 

хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө, Тамгын газрын гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан батлууллаа. 

 

Хоёр. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

1/. “Манлай малчдын зөвлөгөөн”-ийг аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газартай  

2022 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр  хамтран зохион байгуулав.  

 Зөвлөгөөнд  улс, аймаг, сумын сайн малчид болон нийт  85 малчид оролцсон 

бөгөөд  Зөвлөгөөнд  аймгийн ХХААГазар, Онцгой байдлын газар, Мал эмнэлгийн 



албанаас мэргэжилтэнгүүд ирж  малчдад мэдээлэл хийж, гал түймэрээс урьдчилан 

сэргийлэх талаар гарын авлага тарааж, зөвлөгөөний төгсгөлд “Эрчимжсэн мал аж 

ахуйг хөгжүүлж , Тооноос –Чанарт” уриалга гаргалаа.  

   
 

 
2/.  2022.03.07 нд “ТӨЛЧИН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЧУУЛГА” уулзалт зохион 

байгуулж 500 гаруй төлчин эмэгтэйчүүд оролцов.  
 
3/.  2022.03.23, 24 ний өдрүүдэд “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх, таниулах өдөрлөг”, “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 

дадлага сургууль хийх” чиглэлээр төрийн албан хаагчид, иргэдэд мэдээлэл хүргэж, 

бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд Гамшгаас хамгаалах штабын бие бүрэлдэхүүн 10 

бүлгийн дарга нарын хурлыг хийж, чиглэл зөвлөмж өгөөд ажиллаж байна.  

 4/. Сумын засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг хөдөөгийн 4 багийн 80 хувьд 

хүрч очин, цаг үеийн мэдээлэл хийж, өвөлжилт хаваржилтын байдалтай газар дээр нь 

танилцан, зөвлөгөө зөвлөмж өгч, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр 

хэрэгжих төсөл арга хэмжээний саналын хуудсаар санал авч, “Эрүүл мэндийг дэмжих 

жил-2022” арга хэмжээг танилцууллжж  

 

 

 

  Гурав. СОЁЛ, БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
          1/. 2022 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдсан Өсвөр үеийн 

“Улсын аварга шалгаруулах” жүдо бөхийн тэмцээнд С.Энхтөр дасгалжуулагч багштай 

баг тамирчид амжилттай оролцож нэг алт, нэг мөнгөн медаль тус тус хүртсэн. 



         2/. “Илүүдэл жингүй эртэч Дарьгангачууд” аяны хүрээнд гар бөмбөгийн тэмцээн 

зохион байгуулж эхний 3 байрыг шалгаруулан мөнгөн шагнал, өргөмжлөл, медаль 

гардууллаа. 

         3/. Ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургуулийн багш нартай харилцан туршлага 

солилцох “Харилцан суралцаж – Хамтдаа хөгжье” сэдэвт уулзалт зөвлөгөөн амжилттай 

зохион байгуулагдсан.  

         4/.   2022 оны 3 дугаар сарын 14-ны өдөр “Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд амжилттай 

бэлтгэхэд эцэг эх асран хамгаалагчийн оролцоо” сэдэвт зөвлөгөөнийг 12-р ангийн 

сурагчдын асран хамгаалагч нартай уулзан дараах мэдээллүүдийг  өгч зохион байгуулсан 

         5/. 2022 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр “Охидуудын эрүүл мэнд” цахим сургалтыг 

сургуулийн эмч О.Баярбурам 9-12-р ангийн 50 охидуудын дунд зохион байгууллаа.  

          6/. 2022 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр “Хөвгүүдийн эрүүл мэнд, хорт зуршил ба түүний 

хор уршиг” сургалтыг сургуулийн эмч О.Баярбурам, эмнэлгийн эмчтэй хамтран 6-12-р ангийн 

95 сурагчдыг хамруулан зохион байгуулж мэдээллиийг хүргэсэн.  

         7/. 2022 оны 3 дугаар сарын 21-нээс эхлэн Томуу, томуу төст өвчин тархаж байгаа 

дэгдэлтийн үед сургуулийн эмч О.Баярбурам бага ангийн сурагчдыг  анги бүрээр үзэн тандалт 

хийн урьдчилан сэргиилэх үзлэгийг хийж байна. 

         8/. Цэцэрлэгт нийт 25 ажилчдад “Хувь хүний ёс зүй” сэдэвт сургалтыг зохион 

байгуулж зөв хүн зөв төлөвшлийг хамт олны дунд бий болгож, цаашид ажилчдын ёс 

зүйн хариуцлага сахилгыг сайжруулах тал дээр анхааран ажиллаж байна. 

  

Дөрөв. Эрүүл мэндийн чиглэлээр 

1. 1/. 2022.02.18 наас 2022.03.18 ныг хүртэлх хугацаанд “Эрэгтэйчүүдийн 

эрүүл мэндийн төлөө хамтдаа” сарын аянд нэгдэж аяныг зохион байгуулах аймгийн 

төлөвлөгөөний дагуу сумын төлөвлөгөө  гарган, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг сумын 

ЭМТ-тэй хамтарлаа.  

     2. Дээрх төлөвлөгөөний хэрэгжилт  98  % тай хэрэгжсэн.  

     3. Төлөвлөгөөний дагуу   2022.03.02 ны өдөр “МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН” –ийг 

зохион байгуулахад 85 малчин оролцож, сургалт мэдээлэл авсан. 

    4. Зөвлөгөөний үеэр Баяндэлгэр сумын ЭМТ-ийн эрхлэгч  Жигмэддорж эмчийг  

урьж ирүүлэн 87 иргэний рентген зургийг авахуулахад эрэгтэйчүүд 23 хамрагдсан. 

         5. Аймгийн “Эхэн-Ус” эмнэлгийн  Б. Хатанбаяр, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн их 

эмч Энх-Отгон эмч нарыг урьж ирүүлэн дотор, ЭХО харах үзлэгийг 2 өдөр зохион 

байгуулахад нийт 400 хүн хамрагдсан бөгөөд үүнд 111 нь эрэгтэй буюу 27,75 % тай.  

Үүнээс: а/. Бөөрний өвчлөлтэй 22 иргэнээс 10 нь эрэгтэй буюу 45,4% тай.  

         б/. Зүрх судасны өвчлөлтэй 16 иргэнээс 3 нь эрэгтэй буюу 18,7% тай  



         в/.  Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчлөл 35 иргэнээс 14 нь 

эрэгтэй буюу 40 % тай  

        6.  ЭХО дотор үзлэг шинжилгээнд төрийн байгууллагуудаас сумын ЗДТГ-нь 

эрэгтэйчүүдийнхээ  төлбөрийг хариуцан үзлэгт хамруулах арга хэмжээг авсан. Нийт 5 

албан хаагчийн  200000 (хоёр зуун мянган) төгрөгийн зардлыг байгууллага нь 

хариуцсан.  

      7. “Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн төлөө хамтдаа аян”- ы хүрээнд “ЗҮРХ 

СУДАСНЫ ӨВЧНИЙ ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ “ авах 17 асуумжит судалгаанд  46 эрэгтэйг 

хамруулж, тайланг аймгийн ЭМГ-т цахимаар хүргүүллээ.  

       8.  Сумын ЭМТ-өөс иргэдийн дунд В, С вирусын түргэвчилсэн шинжилгээг нийт 

79  иргэнээс авахад  36 нь эрэгтэйчүүд буюу 45,5 % тай хамрагдаж, шинжилгээгээр 

шинээр 6 иргэн В  вирустэй гарч, 73 иргэн вакцинд хамрагдлаа. Мөн чихрийн шижин 

өвчлөл 1 эрэгтэй шинээр илэрсэн тул дараагийн арга хэмжээг авч эхэлсэн.   

     9. “Зөвийг зөвлөе” аяныг сумын Цагдаагийн хэсгээс зохион байгуулж байгаа 

бөгөөд уг аянд нэгдэн, сургалт сурталчилгааг “Архигүй амьдралыг зохицлооё” сэдвийн 

дор архины хор уршгийг тайлбарлан, 50 гарын авлага тарааж, сурталчилсан.  
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