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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал,  Тамгын газар, төрийн удирдлагын 
ажлын чиглэлээр 

 Аймгийн удирдах ажилтны зөвөлгөөнд ИТХ-ын дарга, сумын засаг дарга, 

тамгын газрын дарга, хууль эрх зүйн мэргэжилтэн нар оролцож, 2021 оны үйл 

ажиллагааны дүнгээр 3 дугаар байрт шалгарсан. Аймгийн хэмжээний төсөвт 

байгууллагуудын 2021 оны үйл ажиллагааны үнэлгээгээр тус сумын ИТХ 

дөрөвдүгээр, ОНӨҮГ нэгдүгээр, цагдаагийн хэсэг гуравдугаар, соёлын төв тусгай 

байрт үнэлэгдсэн.  

Сумын төсөвт байгууллагын удирдлагууд, тамгын газрын албан хаагчдад 

удирдах ажилтны зөвөлгөөнд хэлэлцэгдсэн 2022 онд аймаг орон нутагт төрийн 

бодлого шийдвэрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, төрийн албан хаагчдыг  чадваржуулах, 

мөн орон нутгийн хөгжил, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлын талаарх 

мэдээллийг мэдээллийн өдрөөр хүргэсэн. 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хурлын төлөөлөгчид, багийн засаг дарга 

нарын 23 албан хаагчийн ХАСХОМ-ыг гаргуулж баталгаажуулсан. 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, тамгын газарт 2021 онд хөтлөгдсөн  30 

баримтыг байгууллагын архивт ХХНЖ-ын дагуу хүлээн авсан. 

Төрийн албанд анх томилогдсон албан хаагчийг чиглүүлэх багц сургалтад 5 

албан хаагчийг суралцуулж байна.   

Сумын засаг даргатай байгууллагын удирдлагууд 2022 онд хэрэгжүүлэх гэрээ 

байгуулах, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлуулах арга хэмжээг зохион 

байгуулав.   

Сумын малчин, мал бүхий иргэдэд ХАА-н салбарт хэрэгжиж буй хууль, 

тогтоомж, бусад холбогдох хууль, дүрмийг сурталчилан хүргэх, тус салбарын 

хөгжлийн чиг хандлагыг танилцуулж, малчдыг хөгжүүлэн, орон нутгийн хөгжилд 

оролцоог нь нэмэгдүүлэх зорилгоор “Малчдын зөвөлгөөн”-ийг зохион байгуулах 

комиссыг сумын засаг даргын захирамжаар томилж, бэлтгэлийг хангаж байна. 



Хоёр. Эдийн засаг төсөв санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

Монгол улсын Засгийн удирдлага мэдээллийн цахим сүлжээг ашиглан 

төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог өдөр тутам хийж гүйцэтгэн холбогдох 

тайлан мэдээнүүдийг  тогтмол гарган өгч байна. 

Нийгмийн даатгалын байцаагчтай тухай бүр тооцоо нийлж, өр авлагагүй 

ажилласан. 

Санхүүгийн 2021 оны баримтад аудитын шалгалт хийгдэж байна. 

Сар бүрийн төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн мэдээ, төрийн сангийн 

мэдээ, өглөг авлагын мэдээг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж цахим сүлжээгээр 

дамжуулан төрийн сангийн хэлтэст өгсөн. 

Гурав. Хууль эрх зүйн бодлогын хүрээнд: 

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засаг 

захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Нийгмийн 

даатгалын тухай хуулиар 27 ширхэг гарын авлага хийж төсөвт 5 байгууллага, 18 

албан хаагчид олгосон.    

Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын жилийн төлөвлөгөөг 

боловсруулж батлуулсан.   

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

хүрээнд: 

 БШУЯ-ны сайдын А/38 тоот “Танхимын сургалтад шилжүүлэх тухай” 

тушаалын дагуу ЕБС-ийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулж, хичээлийг танхимаар 

хичээллүүлсэн. 

 Хичээлийн 1, 2 дугаар байр, дотуур байранд тусгааралах өрөөг гаргаж, 

тохижуулан бэлэн байдлыг хангасан. 

 



 Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын багш Б.Бат-Эрдэнэ 

“Спортын дэд мастер” цол хүртсэн. 

 Багш, ажилчдын Монгол бичгийн түвшин тогтоох сорилыг авч, “Үндэсний 

бичигтэн хамт олон” зорилт тавьж ажиллаж эхэлсэн.  

 “Судар эгшиглэн” төслийн хүрээнд сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, 

номтой нөхөрлүүлэх, номыг эрхэмлэх хүмүүжлийг олгох зорилгоор Номын 

хавчуурганы уралдааныг зарлаж, зохион байгуулж бүтээлийг хүлээн авч байна.       

  Сумын 2021 оны Тэргүүний байгууллага, тэргүүний төрийн албан хаагчид, 

Сумын сайн малчин шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулж, төрийн албан 

хаагчдаас бэлтгэсэн урлагийн тоглолтоор үйлчилсэн. 

 Номын сангийн Lib4 номын программд номыг бүртгэж эхлэн 120 номыг 

оруулсан. 

 Соёлын өвийн ажилтны өрөө, орон нутаг судлах танхимыг тохижуулж, 

нутгийн найрагчдын шүлэг, түүх соёлын дурсгалт газрын маршрутыг шинээр хийж 

байршуулав. 

 

Соёл урлагийн газрын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллогын баг 02 

дугаар сарын 23-25-ны өдрүүдэд тус сумын Хөрөгт, Шивээт, Бударын хад, 

Шардатын хад, Таван толгойн дурсгалт газруудыг тоолсон.  

 Соёлын төвөөс “Эх орончдын өдөр”-ийг угтаж “МУ-ын баатар Ч.Дугаржавын 

намтар түүхийг хэн сайн мэдэх вэ” эссэ бичгийн уралдааныг 02 дугаар сарын 22-

ноос 03 дугаар сарын 05-ны хооронд ЕБС-ийн сурагчдын дунд зохион байгуулж 

байна.      



  Эрүүл мэндийн төвөөс санаачлан “Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн төлөө 

хамтдаа” сарын аяны челленжийг эхлүүлэн байгууллагууд, ААН-үүдийг уриалан 

ажиллаж байна. 

  

Эрүүл мэндийн төвийн цахим хуудсаар иргэдэд Ковид-19 халдварт өвчний 

тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, IV тунгийн вакцинд хамрагдах, вакцинд 

хамрагдахын эерэг тал, мэргэжлийн байгууллагуудын зөвлөмж, мэдээллийг 

давхардсан тоогоор 1200 хүнд хүргэсэн.  

Хүүхдийн цэцэрлэгийн үүдний хүлээн авах хэсгийг засварлан цэцэрлэгийн лого, 

байгууллагын уриаг байрлуулж, гэрэлтүүлэг хийн өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлсэнээр 

жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлсэн. Мөн байгууллагын “Хамт олны 

самбар”-ыг шинэчилсэн. 

  

Байгууллагын хурлаар “Дотоод журам”-ыг хэлэлцэж, шинэчлэн баталж, мөрдөж 

эхэлсэн. 

Салбар цэцэрлэгт их засвар хийх ажлыг хилийн 0184 дүгээр ангитай хамтран 

гүйцэтгэхээр хэлэлцэж, тооцоо судалгааны ажлыг хийсэн. 

 Covid 19 цар тахалын онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхэд хамгааллын салбар 

дундын бүлгийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний тайланг гаргаж холбогдох 

хэлтэст хүргүүлсэн. 

  Тав: Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд: 



“Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн зөвөлгөөнд байгаль хамгаалагчийг 

хамруулж, сумын төвд мод тарих, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлын тооцоо, 

судалгаа, хуваарийг гаргасан.  
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