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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал,  Тамгын газар, төрийн удирдлагын 
ажлын чиглэлээр 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 8 дугаар хуралдааныг зохион 

байгуулж сумын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт, 

төсвийн тодотгол, газар олголт, халуун усны ажлыг хүлээн авсан тухай зэрэг 6 

асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

тэргүүлэгчдийн дунд Монгол Улсын Үндсэн хуулиар “АХА” тэмцээнийг зохион 

байгуулсан. 

Засаг даргын тамгын газрын хөдөө аж ахуйн тасгийн бүрэлдэхүүн, сумын 

хамтарсан багийн гишүүдийг ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтад хамруулсан. 

          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. 

Төрийн өмчийн үзлэг, тооллого зохион байгуулах комиссыг сумын засаг даргын 

А/.... тоот захирамжаар томилон, сургалт явуулж, тооллогыг төсөвт болон ОНӨҮГ-т 

05 дугаар сарын 09-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 

Нийгмийн даатгалын байцаагчтай тухай бүр тооцоо нийлж, өр авлагагүй 

ажилласан. 

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. 

ТАХ-дыг тоон гарын үсэгт нэвтрүүлэх ажил эхлээд ЗДТГ, хилийн 0184 дүгээр анги, 

цагдаагийн төрийн албан хаагчид тоон гарын үсэгт шилжсэн. 

Гурав. Хууль эрх зүйн бодлогын хүрээнд: 

“Цахим Сүхбаатар” зорилтын хүрээнд төрийн байгууллагын ХШҮ-ний цахим 

системд Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн засаг даргаас 

сумын засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээ, сумын 2022 оны хөгжлийн 

төлөвлөгөөг байршуулсан. 



Сүхбаатар аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажлын хэсэг тус 

суманд 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр ажиллах үеэр төсвийн 5, орон нутгийн 

өмчит 1 байгууллагын албан хаагчдад ТАСЗ-ийн дарга Х.Энхцэцэг “Төрийн албаны 

тухай хууль, холбогдох бусад эрх зүйн акт, хэм хэмжээний хүрээнд анхаарах 

асуудал”, ТАСЗ-ийн нарийн бичгийн дарга С.Баянмөнх “Төрийн албан хаагчийн ёс 

зүй” сэдвээр сургалт зохион байгуулж 81 албан хаагч хамрагдав.  

    

Цэцэрлэг, ОНӨҮГ-ын албан хаагчдад аймгийн прокурорын газраас 2021 он, 

2022 оны I улиралд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчилд судалгаа хийж, “Төрийн албан 

хаагчдаас гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхэд нөлөөлсөн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах 

тухай” мэдэгдэлийг танилцуулан, яриа таниулга хийж, ТАЗ-ийн вебинар сургалтын 

“Төрийн албан хаагчийн ур чадварын түвшин, ёс зүйн үзэл, ёс суртахууны 

төлөвшил” сэдэвт хичээлд хамруулсан./32 албан хаагчийг хамруулсан/ 

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

хүрээнд: 

Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар Энтерпренершип 

боловсрол олгох төслийн танилцуулга, сургалтыг насанд хүрэгчдийн дунд зохион 

байгуулж, 3 дахь удаагийн элсэлтийг зохион байгуулсан. 

Үндэсний бичиг соёлын өдрөөр төрийн албан хаагчдын дунд “Монгол бичгээр 

хэн сайн унших вэ” уралдааныг зохион байгуулсан. 

Сумын хэлний бодлогын зөвлөлийн хийсэн ажлын тайланг Нийгмийн 

бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн. 

Улсын өсвөр үеийн аварга шалгаруулах уртын харайлт, буухиа гүйлтийн 

тэмцээнд ерөнхий боловсролын сургуулиас оролцсон сурагчид харайлтын төрөлт 

шагналт 8 дугаар байр, буухиа гүйлтийн төрөлд 7 дугаар байрт тус тус шалгарсан. 



Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилчид “Илүүдэл 

жингүй-Эртэч Монгол” аяны хүрээнд “Хөдөлгөөнөөр эрүүлжье” уриалгыг гарган өдөр 

бүр 17.30 цагт дасгал хөдөлгөөн хийх ажлыг төрийн албан хаагчдад уриалан 

хэрэгжүүлж байна. 

  

Сумын Ахмад хорооны тайлант хурлыг зохион байгуулж, ахмадын хорооны 

даргыг шинээр сонгосон. 

Сумын хамтарсан баг 2022 оны 2 дугаар хуралдаанаар 2022 онд  хийх ажлын 

төлөвлөгөөг ажлын гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй хэлэлцэж, сумын иргэдийн хурлаар 

1.400.000 төгрөгийн төсөв батлуулсан. 

Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт хандан гэр бүлийн хүрээнд хүүхдийг болзошгүй 

эрсдэл, ахуйн  хүрээнд архидан согтуурахгүй байх, аюул ослоос  урьдчилан 

сэргийлэх санамж, зөвлөмж, уриалга,  шторкийг давхардсан тоогоор 165 ш бэлтгэн   

сум, сургуулийн цахим хуудас, ангийн групп хаягт байршуулсан. Мөн урдчилан 

сэргийлэх  сургалт, сурталчилгааны ажлыг 2022 онд  давхардсан тоогоор 8 удаа 

хийхэд нийт 210000 төгрөг зарцуулсан.  

Тав: Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд: 

 Мал эмнэлгийн тасгаас шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгыг хийж 

дуусган, үхрийн арьс товруутах өвчний тарилгын бүлэг  3 бүлэг хөдөөгийн багуудад 

ажиллаж байна. 

 Малын үүлдэр угсааг сайжруулах , эрчимжсэн аж ахуйг дэмжих зорилгоор 

Сэлэнгэ үүлдэрийн  8 бух авсан, мөн Үзэмчин үүлдэрийн 60 хуцны захиалга өгөөд 

байна. 

 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн  2021 оны 58 тоот зарлиг, Засгийн газрын 2021 

оны 350 тоот тогтоолын дагуу “Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн”-ий хүрээнд 05 



дугаар сарын 07-ны өдрийг “Бүх нийтээр мод тарих өдөр” болгон тус суманд нийтийн 

эзэмшил газарт 1500 мод, ААНБ, 2160 айл өрхөд 200 мод, нийт 5 төрлийн 3860 ш 

мод тарьж, 295 иргэн хамрагдаж,  тарьсан модондоо усалгаа, арчилгаа орчныг 

цэвэрлэх ажлууд хийгдэж байна. Намар шинээр нэмж тарих газар,  суулгацыг 

бэлтгэсэн. 

 

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж, нийтийн эзэмшил газар, сумаас 

гадагш 2 км газарт төрийн албан хаагчид цэвэрлэгээ хийж, хогийн цэгийн хашааг 

засварласан.  
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