
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХАЛЗАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 02 ДУГААР  САРЫН МЭДЭЭ 

НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД 

а/ Сумын ИТХ-ын ажлын чиглэлээр: 2022 оны 02 сарын 9-ний өдөр “УДИРДАХ 

АЖИЛТНЫ  МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ”-аар сумын нийт албан байгууллагуудын дарга эрхлэгч 

нартай уулзан цаг үеийн шинж чанартай мэдээ мэдээллийг солилцон хамтран ажиллаж 

байна.  

2022 оны 02 сарын 21ны өдөр ИТХ-ын ээлжит бус 8 дугаар хуралдаан болж дараах 

асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.  

1. 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай.  

2. Бэлчээрийг зөв зохиостой ашиглах, зохицуулах журамд өөрчлөлт оруулах 

тухай 

3. ОНӨҮГ дээр ТУЗ байгуулах тухай.  

4. Бусад  

ИТХ-ын 2020-2024 онд дэвшүүлсэн  “Иргэн төвтэй Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал” 

зорилтын хүрээнд Иргэн таны санал саналын хайрцагийг албан байгууллагуудаар 

аялуулж эхлээд байна.    

б/ Тамгын газар төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр: 

  2 дугаар сарын 10-12 ны өдрүүдэд аймгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөнд Засаг 

дарга, Тамгын дарга, ИТХ-ын дарга, Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн нар хамрагдаж 

2021 оны ажлын тайлангаа тавьж, 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлаа танилцууллаа. Мөн 

энэ үеэр аймгийн Засаг даргатай сумын Засаг дарга, аймгийн ИТХ-ын даргатай сумын 

ИТХ-ын дарга гэрээ байгуулан ажиллав.  

ХАСХОМ мэдүүлэгч албан хаагчдын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд буюу 2 сарын 

14 ны дотор гаргуулж   ажиллалаа. Мөн ХАСХОМ-1 тайланг аймгийн Хууль зүйн хэлтэст 

хүргүүлж ажиллав.  

Залуучуудыг дэмжих салбар зөвлөлийг 2 сарын 22 ны өдөр хуралдуулж Гэр бүл 

хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулж буй “Хайрын түүх” телевизийн 

нэвтрүүлэгт оролцох гэр бүлийн хосыг сонгон судалгааг ГБХЗХГ-т хүргүүлж ажиллалаа.  

Мөн залуучуудыг дэмжих салбар зөвлөлийн 2022 оны төлөвлөгөөг Засаг даргаар 

батлуулан ажилаллаа.  

Хүний нөөцийн удирдлага мэдээллийн нэгдсэн санд нийт албан хаагчдын үндсэн 

болон ажил эрхлэлтийн мэдээллийг 2 сарын 20 ны дотор засварлан оруулж сүхбаатар 

аймаг дахь төрийн албаны салбар зөвлөлд мэдээлэл бүрэн гүйцэт оруулсан гэсэн 

баталгааны хуудсыг цахимаар хүргүүлэв.  

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ажлын байранд түр орлон гүйцэтгэгчээр 

ажиллаж байсан төрийн үйлчилгээний 2 албан хаагчийг ажлаас чөлөөлж ажиллав. 

 

ХОЁР. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД: 



2 сард  аймгаас авах санхүүгийн  дэмжлэгээр 41.9 сая төгрөг, татварын орлогоос 

11.2 сая төгрөг, урьд оны үлдэгдлээс 33.4 сая төгрөг авч  орон  нутгийн төсвийн 

байгууллагуудад  86.5 сая  төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон. 

2021  оны жилийн эцсийн  санхүүгийн тайланг Аймгийн төрийн аудитад Хүүхдийн 

цэцэрлэг, Соёлын төв, ИТХ, Эрүүл мэндийн төв, УБ хотын хувийн аудитын байгууллагад 

Дунд сургуулийн тайлан шалгууллаа. Санхүүгийн тайланд хийсун аудитын дүгнэлт  

гараагүй байна. 

ГУРАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД: 

Төрийн албаны зөвлөлөөс долоо хоног бүрийн пүрэв гаригт цахимаар зохион 

байгуулагддаг сургалтад албан хаагчдыг хамруулж байна.  

Төрийн албаны зөвлөлөөс ХНУМН системтэй холбоотой 3 удаагийн цахим 

сургалтад хамрагдлаа.   

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай 

хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм болон  Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 

100 дугаар тушаалаар сонсгол мэдээллийн цагаар нийт албан хаагчдад мэдээлэл өгч 

ажиллав.  

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН              

БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 2-р  сарын 14ны өдрөөс эхлэн хичээл сургалт 

танхимын хэлбэрт шилжиж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хичээл сургалт эхлэхтэй 

холбогдуулан хичээлийн байр болон дотуур байрын өрөө тасалгаа бүрийг мэргэжлийн 

байгууллагаар ариутгал, халдваргүйтгэл хийлгэсэн.  

Соёлын чиглэлээр: 2 сарын 15 ны өдөр Сүхбаатар аймгийн Соёл урлагийн газрын 

Дарга Х.Эрдэнэдэлгэр даргаар ахлуулсан Ахлах мэргэжилтэн, Соёлын өвийн 

мэргэжилтэн, Соёл урлаг хариуцсан мэргэжилтэн нарын 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирж 

соёлын төвийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцаж үүрэг чиглэл өгч зөвлөн туслах 

байдлаар ажилласан. Мөн энэ үеэр монгол улсын хэмжээнд явагдаж байгаа бүх нийтийн 

боловсролын өнөөгийн суурь түвшинг тогтоох судалгааг нас насны ангиллаар амжилттай 

хийж гүйцэтгэлээ. Мөн соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн улсын тооллого болохтой 

холбоотой сумын хэмжээнд соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч нартай уулзаж сан 

хөмрөгийн бүрдүүлэлтэнд шаардлагатай бичлэгийг газар дээр нь хийлээ.  

  Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  Нийт  батлагдсан тохиолдол 514 үүнээс хэвтэн 

эмчлүүлж буй байхгүй, 2022 он гараад 140 тохиолдол илэрсэн. 2сард батлагдсан 

тохиолдол болох 10 иргэнээс 1 хүн эмнэлэгт эмчлэгдээд гарсан одоогоор хүн байхгүй 

байна. Гэрийн эмчилгээнд 9 иргэн эмчлэгдээд дууссан. 2 сарын 14 ны өдрөөс хойш 

халдварын тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.  Ойрын хавьтал байхгүй.  Тандалтын 1 баг  

ажиллаж батлагдсан иргэдийн ар гэрийн ойрын хавьтал тогтоох ариутгал халдваргүйтгэл 

хийх  ажилуудыг хийсэн.  

Түргэвчилсэн болон PCR ын  шинжилгээ АНЭ яваагүй түргэвчилсэн шинжилгээг 67 иргэнд 

үзүүлсэн.  

2 сард ковидын вакцин 4 р тун 11,  3 р тун 2 нийт  13 хүнд хийсэн.  

Хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр: 2022 оны 2 сарын 8 нд сумын амьжиргааг 

дэмжих зөвлөлийг хуралдуулсан. Хуралдаанаар доорх асуудалыг хэлэлцсэн.  



1. Байнгын асаргааны сунгалт 1 ахмад настан, 2 ХБИ хүүхэд 

2021 оны 10 сард 121 ахмад ахмадын хүндэтгэлд байсан. Шилжсэн 2 ахмад, Нас 

барсан 3, Ахмадын хорооны дарга, нарийн бичигтэй хамтран 34 ахмад настаныг төрийн 

болон төрийн бус байгууллагад харъяалалтай болгосон. 

Ахмад настны хүндэтгэлд шинээр 60 нас хүрч байгаа эрэгтэй, 55 хүрч байгаа 

эмэгтэй харъяалалгүй 8 ахмад настан хамрагдаж байна. Сар шинээр нийт 90 ахмад 

настанд Ахмадын хүндэтгэл олгосон.  

Эхийн алдар одон 1 дүгээр зэрэг 103 эх, 2 дугаар зэрэг 50 эх одонгийн мөнгө, Насны 

хишигт 65-69 нас 36 ахмад настан, 70-79 нас 36 ахмад настан, 80-89 нас 12 ахмад настан 

насны хишигт хамрагдсан.  

Зээлийн эргэн төлөлт “Авлага баталгаажуулжт” хийж зээлдэгч 15 иргэнтэй 

холбогдож зээлийн төлөлт гарын үсэг зуруулсан. 

Хүнсний эрхийн бичигт шинээр 2 өрх орсон.  

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: ЖДҮ, СХСангийн талаар: 2022 оны 02-р сарын 22-ны 

байдлаар нийт 9 зээлдэгч байгаагаас 2022 оны 02 сарын зээлийн эргэн төлөлтийн орлого 

6 хүнээс 1020000 мянган төгрөгний орлого Сум хөгжүүлэх сангийн дансанд төвлөрүүлсэн 

байна. 

“Covid-19” цар тахалтай холбогдуулан сумын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний 

нөөцийн судалгааг   аймгийн ХХААГазарт мэдээлж байна.. 

ХХАА-н чиглэлийн ажлаар: 2-р сард  “Сумын сайн малчин” “Байгальд ээлтэй малчин” 

шагналын журмыг шинэчлэн батлууллаа. 

Засаг даргын 2022-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг хийж 

гүйцэтгэлээ. 

 

      ХЯНАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА:М.БАТБЭХ  

 

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН:  

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ  ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН  Д.ДАЙРИЙМАА 

                            

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


