Даланзадгад СЗДТГ-ын Үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө
хагас жилийн биелэлт
Дугаар

Стратеги зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Арга хэмжээ 1.1.
Төрийн удирдлагын нэгдсэн сүлжээ,
программд холбогдон төрийн үйлчилгээг
цахим хэлбэрт шилжүүлэх
Арга хэмжээ 1.2.
Өргөдөл гомдлын нэгдсэн программыг
нэвтрүүлэх
Арга хэмжээ 1.3.
Мэдээллийг шуурхай хүргэх "Масс мессеж"-г
малчдад нэвтрүүлэх
Арга хэмжээ 1.4.
Сумын Засаг дарга иргэдтэй уулзаж, тэдний
санал бодлыг сонсох "Өглөөний цай"
уулзалтыг зохион байгуулах
Арга хэмжээ 1.5.
Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн
стандартыг мөрдөж ажиллана.
Арга хэмжээ 1.6.
Багийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр төрийн
анхан шатны үйлчилгээг малчид, иргэдэд
ойртуулах нөхцөлийг сайжруулж ажиллах
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Нэг. "Төрийн үйлчилгээг
чирэгдэлгүй, шуурхай болгох"

Нэг. "Төрийн үйлчилгээг
чирэгдэлгүй, шуурхай болгох"
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Арга хэмжээ 1.7.
Иргэдийн нийтийн хуралд иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх.
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Арга хэмжээ 2.1.
"Төрийн албан хаагчийн нийгмийн асуудлыг
шийдвэрлэх, тусламж дэмжлэг үзүүлэх"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон
ажиллах
Хоёр. "Төрийн албан хаагчдыг
сургаж хөгжүүлэн, ажиллах орчин
нөхцлийг сайжруулах"
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Арга хэмжээ 2.2.
Сум, багийн хөгжлийг дэмжиж, зарим багийн
төвийн барилгыг засварлах, эд хогшил, техник
хэрэгслээр хангах
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Арга хэмжээ 2.3.
"Орон нутагт дутагдалтай хүний нөөцийг
бүрдүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх

Арга хэмжээ 3.1.
Сумын ЗДТГ-ын хүний нөөцийн хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх
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Гурав. "Төрийн албаны стандартыг
хэвшүүлэх, хүний нөөцийн бодлого Арга хэмжээ 3.2.
төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх"
Төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх,
мэргэшүүлэх танхимын болон онлайн
сургалтыг зохион байгуулах
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Дөрөв. "Мэдээллийн ил тод
байдлыг хангаж, олон нийтэд
нээлттэй ажиллах"

Арга хэмжээ 3.3.
Төрийн албаны стандарт хангалт, төрийн
албан хаагчийн өрсөлдөх чадварын түвшинг
сайжруулах
Арга хэмжээ 4.1.
Орон нутгийн болон төвийн хэвлэл
мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч
ажиллах
Арга хэмжээ 4.2.
Сумын онцлогийг илэрхийлсэн бэлэг
дурсгалыг бий болгох
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Арга хэмжээ 4.3.
Аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагаа,
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүд,
түүнийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хийж буй арга
хэмжээг сурталчилж, иргэд олон нийтэд
мэдээлэх, түгээх
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Арга хэмжээ 5.1.
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан
тушаалнуудад сургалт явуулах.
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Арга хэмжээ 5.2.
Архи, худалдан борлуулдаг аж ахуйн нэгжийн
удирлагуудад сургалт зохион байгуулах

Тав. "Бүх нийтийн эрх зүйн
боловсролыг дээшлүүлэх
сургалтыг зохион байгуулах"
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Арга хэмжээ 5.3.
Тамхи худалдан борлуулдаг аж ахуйн нэгжийн
удирлагуудад сургалт зохион байгуулах
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Арга хэмжээ 5.4.
Төсвийн байгууллагын эрх бүхий ажилтнуудад
сургалт явуулах
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Зургаа. "Гэмт хэрэг зөрчил, зам
тээврийн осол гэмтлийн гаралтыг
бууруулах"
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Арга хэмжээ 6.1.
"Архидан согтуурах, мансуурах, донтолтоос
урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр" хэрэгжүүлэх
Арга хэмжээ 6.2.
Сумдын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж,
эмийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,
арга зүйн зөвлөгөөр хангаж ажиллах
Арга хэмжээ 6.3.
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай
зөвшөөрөлтэй цэгүүдэд хяналт тавьж,
батлагдсан нормативт хүргэх
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Арга хэмжээ 7.1.
"Ингэний айрагны баяр-2017" арга хэмжээг
Даланзадгад суманд зохион байгуулахад
хамтран ажиллах
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Арга хэмжээ 7.2.
"Сарлагийн баяр-2017" арга хэмжээнд оролцох
Арга хэмжээ 7.3.
"Аймгийн аварга адуучин-2017" арга хэмжээнд
оролцох
Арга хэмжээ 7.4.
"Шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаа - 2017"
арга хэмжээг Даланзадгад суманд зохион
байгуулахад хамтран ажиллах
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Арга хэмжээ 7.5.
Малчин хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, "Малчдын
зөвлөгөөн-2017" арга хэмжээг Даланзадгад
суманд зохион байгуулахад хамтран ажиллах
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Арга хэмжээ 7.6.
"Говь фестиваль-2017", Малчны өдөр арга
хэмжээг зохион байгуулахад хамтран оролцох
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Арга хэмжээ 7.7.
Төлөөр өссөн тэмээ тутамд мөнгөн
урамшуулал олгох

Долоо. "Хүнс, хөдөө аж ахуйн
салбарыг хөгжлийг эрчимжүүлэх,
Малчин хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
хангах"

Долоо. "Хүнс, хөдөө аж ахуйн
салбарыг хөгжлийг эрчимжүүлэх,
Малчин хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
хангах"
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Арга хэмжээ 7.8.
Мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, оношлох арга хэмжээг төлөвлөн
хэрэгжүүлэх
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Арга хэмжээ 7.9.
Мал сүргийг эмээгжүүлэх, бүртгэл мэдээллийн
санд хамруулах ажлыг үргэлжүүлэх
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Арга хэмжээ 7.10.
Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах
инженерийн хийцтэй худаг гаргаж, худагт
Нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүр
суурилуулах
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Арга хэмжээ 7.11.
Төмс хүнсний ногооны тариалалт ургац
хураалтыг нэмэгдүүлэх

35

Арга хэмжээ 7.12.
Хүлэмжийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх, төсөл
хөтөлбөрт хамруулах

36

Арга хэмжээ 8.1.
Худалдааны төв орчмын нийтийн эзэмшлийн
талбайг тохижуулахад холбогдох судалгааг
гарган, хамтран ажиллах
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Арга хэмжээ 8.2.
Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах дэд хөтөлбөр
боловсруулах суурь судалгааг гаргах

Найм. "Жижиг дунд бизнес
эрхлэгчдийг дэмжих, ажлын
байрыг нэмэгдүүлэх"
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Арга хэмжээ 8.3.
Уул уурхайн компани болон томоохон төсөл
хэрэгжүүлэгчдэд ханган нийлүүлэгчдийн
чадавхийг нэмэгдүүлэх стандарт, холбогдох
хууль тогтоомжийн талаар сургалт хийх
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Арга хэмжээ 9.1.
Даланзадгад сумын төвд явган хүний болон
дугуйн зам барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэхэд
хамтран ажиллах

Арга хэмжээ 9.2.
Даланзадгад сумын нийтийн тээврийн
үйлчилгээний маршрут, хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх
Арга хэмжээ 9.3.
Даланзадгад сумын гэр хорооллын шороон
замын тэгшилгээ хийхэд хамтран ажиллах
Арга хэмжээ 9.4.
Даланзадгад сумын төвийн шаардлагатай
чиглэлүүдэд хатуу хучилттай автозам, авто
зогсоол барьж орчны тохижилтыг
сайжруулахад хамтран ажиллах
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Арга хэмжээ 9.5.
Даланзадгад сумын цэвэр бохир усны шугам
сүлжээнд өргөтгөл хийхэд хамтран ажиллах
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Арга хэмжээ 9.6.
Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн
төлөвлөгөөнд тусгагдан шинээр газар
өмчлүүлэхээр хүлээн авсан болон өмнөх
жилүүдэд хүлээн авсан хүлээгдэж буй
өргөдлийг шийдвэрлэнэ
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Ес. "Зам тээвэр, барилга хот
байгуулалтын салбарт хөрөнгө
оруулалтын үр ашгийг
нэмэгдүүлэх, хөгжлийг хангах."

Арга хэмжээ 9.7.
Гурван сайхан хорооллын хэсэгчилсэн
ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг боловсруулна
Арга хэмжээ 9.8.
Сумын багийн хилийн цэсийг шинэчлэн
тогтоож ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн
баталгаажуулах, аймгийн холбогдох агентлагт
хүргүүлэх.
Арга хэмжээ 9.9.
"Лэнд менежер" программ хангамжийг сумын
хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах,
мэдээллийн санг эрхлэх найдвартай үйл
ажиллагааг хангаж ажиллах.
Арга хэмжээ 9.10.
Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах
эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон
шалгаруулалтыг Газрын биржийн цахим
системээр явуулах ажлыг зохион байгуулах.
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Арав. "Хариуцлагатай уул уурхай
болон эрчим хүчний салбарын
хөгжлийг түргэтгэн, хангамж,
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх"

Арга хэмжээ 10.1.
Даланзадгадын гэр хорооллын 0.4 квт-ын
цахилгааны шугамыг өргөтгөхөд хамтран
ажиллах
Арга хэмжээ 11.1.
Иргэд цагийн хязгаарлалтгүйгээр үйлчилгээ
авах боломжийг бүрдүүлж Даланзадгад сумын
Жаргалант, Төгөл хороололд Ухаалаг ус түгээх
байр барих
Арга хэмжээ 11.2.
Уст цэгийн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах
Арга хэмжээ 11.3.
Усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн
дэглэмийг мөрдүүлэх, тэмдэгжүүлэх,
самбаржуулах, хог хаягдлыг цэвэрлэх үйл
ажиллагааг зохион байгуулна.
Арга хэмжээ 11.4.
Мод тарьж ургуулсан иргэн аж ахуй нэгж
байгууллагатай модны урамшууллын гэрээг
байгуулж 2015, 2016, 2017 онд тарьсан модны
амьдралтын хувийг тооцож, акт тогтоож
урамшуулалд хамруулна.
Арга хэмжээ 11.5.
Бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион
байгуулах

Арга хэмжээ 11.6.
Арван нэг. "Ногоон байгууламжийг Эвдрэлд орсон газрын тооллого, судалгаа
нэмэгдүүлэх, байгалийн унаган
хийх
төрхийг хадгалах арга хэмжээг
Арга хэмжээ 11.7.
хэрэгжүүлэх"
Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийн зөрчлийг
бууруулах зорилгоор хяналт шалгалт хийх
/Хууль бус ан агнуур, ой, ургамал, газар газрын
хэвлийн хууль бус ашиглах чиглэлээр хяналт
шалгалт хийх/

Арга хэмжээ 11.8.
Агаарын бохирдлыг бууруулах шинэ
дэвшилтэт техник технологийг судлан
нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх

57

Арга хэмжээ 11.9.
Нохой тэжээх, золбин нохой устгахад мөрдөх
журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах
Арга хэмжээ 11.10.
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглагч
иргэн, аж ахуй нэгжид хяналт тавих
Арга хэмжээ 11.11.
Карьер болон шугам сүлжээ хийгдсэн газарт
стандартын дагуу нөхөн сэргээлт хийлгэж
хүлээж авах
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Арга хэмжээ 12.1.
Даланзадгад хоттой танилцах аялалын
маршрутыг шинэчлэн сайжруулна.

62

Арга хэмжээ 12.2.
Жил бүр уламжлал болгон зохион
байгуулагддаг "ITM -2017" үзэсгэлэнд оролцох

Арван хоёр. "Говийн аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх,
нэмэгдүүлэх, арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх"
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Арга хэмжээ 12.3.
Аялал жуулчлалын хөтөч таницуулга гаргана.

64

Арга хэмжээ 12.4.
Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулж буй иргэд аж ахуйн нэгж
байгууллагуудын үйлчилгээг сайжруулах
зорилгоор сургалтыг зохион байгуулна.
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Арга хэмжээ 13.1.
"Эх хүүхдийн эрүүл мэнд" хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
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Арга хэмжээ 13.2.
"Эрүүл шүд" аяныг зохион байгуулах
Арван гурав. "Эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээний хүртээмж,
чанарыг дээшлүүлэх"
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Арга хэмжээ 13.3.
Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг
хүн амд тэгш хүртээмжтэй хүргэх.
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Арга хэмжээ 13.4.
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх арга хэмжээг
ЭМГ, ӨЭМТ, УЗХ-той хамтран зохион
байгуулах
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Арга хэмжээ 13.5.
"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд" хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх

70

Арга хэмжээ 13.6.
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг бодлого, үйл
ажиллагаар дэмжиж, хувийн хэвшлийн эрүүл
мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллах
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Арга хэмжээ 14.1.
Хүүхдийг Монгол ёс заншлаа дээдэлсэн, эх
оронч, авьяаслаг, боловсролтой иргэн болгон
төлөвшүүлэх "Хүүхэд хөгжлийн түлхүүр"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
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Арга хэмжээ 14.2.
Математикийн сургалтын чанарыг сайжруулах
"Оюуны хурд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
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Арга хэмжээ 14.3.
Багш нарын онолын мэдлэг, ур чадвар, заах
аргыг сайжруулах "Багш-хөгжил" хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
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Арга хэмжээ 14.4.
Хүүхэд, залуучуудын гадаад хэлний мэдлэгийг
дээшлүүлэх "Англи хэлтэй-Өмнөговь"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

75

Арга хэмжээ 14.5.
Хүүхдийн сурч, хөгжих ая тухтай орчин
нөхцөлийг сайжруулж, сургууль, цэцэрлэгийг
тоног төхөөрөмжөөр хангах, барих, засварлах
ажлыг зохион байгуулах

76

Арга хэмжээ 14.6.
Насан туршийн боловсролын нэгжийн
сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах, иргэд
бие даан боловсрол эзэмших, насан туршид
суралцах үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах
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Арга хэмжээ 14.7.
Сургууль, цэцэрлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдийн сурч хүмүүжих орчин нөхцлийг
бүрдүүлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн
боловсролд хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ

Арван дөрөв. "Боловсрол, соёл,
спортын салбарыг хөгжүүлэх"

Арван дөрөв. "Боловсрол, соёл,
спортын салбарыг хөгжүүлэх"
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Арга хэмжээ 14.8.
"Соёл урлагийн хөгжил" хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг өөрийн сумын
онцлогтоо тулгуурлан боловсруулж,
хэрэгжүүлж ажиллах
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Арга хэмжээ 14.9.
Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус
малтлагыг таслан зогсоох, соёлын өвийн
зөрчлийн талаарх мэдээллийг ЗДТГ, МХГ-тай
хамтран зохион байгуулах
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Арга хэмжээ 14.10.
Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх
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Арга хэмжээ 15.1.
Өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
Арван тав. "Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын салбарыг хөгжүүлэх"

82

Арга хэмжээ 15.2.
Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг залуучууд
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Арга хэмжээ 16.1.
2017 оны төсвийн тодотголтой холбоотой
тайлбар, танилцуулга, илтгэл мэдээлэл
бэлтгэх, төсвийн төслийг боловсруулах,
хэлэлцүүлэн батлуулах
Арга хэмжээ 16.2.
Сумын 2018 оны төсвийн төсөл, 2019-2020
оны төсвийн төсөөллийг Санхүү, төрийн
сангийн хэлтэст хүргүүлэх
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Арга хэмжээ 16.3.
2018 оны орон нутгийн төсвийн төслийг сумын
Арван зургаа. "Сумын эдийн засаг,
ИТХ-аар хэлэлцүүлж, батлуулах, хуулийн
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн
хугацаанд холбогдох газар хүргүүлэх
чиглэлийн суурь үзүүлэлтэд
тулгуурлан төсвийн хүрээний
Арга хэмжээ 16.4.
мэдэгдэл болон жилийн
2018 оны орон нутгийн төсвийн сар, улирлын
төлөвлөгөөний төсөл
хуваарийг хийж байгууллагуудад хүргүүлэх
боловсруулах, батлуулах,
хуваарилан хэрэгжилтийг зохион
байгуулах, төсвийн орлогын
төлөвлөлтийн үндэслэлийг
Арга хэмжээ 16.5.
сайжруулах, мэдээллийн ил тод
Орлогын гүйцэтгэлийг нэр төрлөөр хангуулах,
байдалд хяналт тавьж ажиллах"
төсвийн орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэхэд
чиглэсэн бодлого зохицуулалтаар хангах

88

Арга хэмжээ 16.6.
Мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллах

89

Арга хэмжээ 17.1.
ЗГСУМС-д сааталгүй ажиллаж, төсөвт
байгууллагын төлбөр тооцоог шуурхай
гүйцэтгэх, хянаж баталгаажуулах

90
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Арван долоо. "Төсвийн
хэрэгжилтийг хангаж, төлбөр
тооцоо гүйцэтгэх, тайлагнах,
төрийн сангийн үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах, улс, орон
нутгийн төсвийн орлого, зарлагын
гүйлгээг бүртгэх, түүнд хяналт
тавих, удирдлагыг мэдээллээр
хангах"

Арга хэмжээ 17.2.
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан мэдээг цаг
хугацаанд нь холбогдох газарт мэдээлэх
Арга хэмжээ 17.3.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн
нэгтгэсэн тайланг сумын хэмжээнд нэгтгэн
гаргаж, хуулийн хугацаанд Санхүү, төрийн
сангийн хэлтэст хүргүүлэх

төрийн сангийн үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах, улс, орон
нутгийн төсвийн орлого, зарлагын
гүйлгээг бүртгэх, түүнд хяналт
тавих, удирдлагыг мэдээллээр
хангах"
92
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Арван найм. "Нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилтийг
зохион байгуулах, төсвийн
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн
нягтлан бодох бүртгэлийн үйл

Арга хэмжээ 18.1.
"Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль"
холбогдох стандарт, заавар, журмыг
сурталчлах, сургалт арга хэмжээнд хамрагдах
Арга хэмжээ 19.1.
УИХ, Засгийн газар болон холбогдох бусад
дээд байгууллагын шийдвэрээр батлагдсан
бодлогын баримт бичиг, төсөл, холбогдох эрх
зүйн актыг хяналтанд авах, хэрэгжилтийн
явцад хяналт тавих, нэгтгэх, тайлагнах
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Арга хэмжээ 17.4.
Орон нутгийн хөгжлийн сан, орон нутгийн
төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэхээр гэрээ
байгуулсан хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний
санхүүжилтийн тооцоо судалгааг хийж
холбогдох журам, зааврын хүрээнд
санхүүжилтийг олгох

Арван ес. "Үр дүнд суурилсан
хяналт шинжилгээ үнэлгээний
тогтолцоог хөгжүүлж,
хэрэглэгчдийг цаг үеэ олсон үнэн,
бодитой мэдээллээр хангагдах
боломжийг нэмэгдүүлэх"

Арга хэмжээ 19.2.
Аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчдийн хурлын
тогтоол, тогтоолоор батлагдсан дүрэм журам,
дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хяналтанд авах,
хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, нэгтгэх,
тайлагнах
Арга хэмжээ 19.3.
Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх
аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээ болон үндсэн
чиглэлийн заалт арга хэмжээг хяналтанд авах,
хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, нэгтгэх,
тайлагнах,
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Арга хэмжээ 19.4.
Сумын 2017-2020 онд хөгжүүлэх сумын Засаг
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт
арга хэмжээ болон үндсэн чиглэлийн заалт
арга хэмжээг хяналтанд авах, хэрэгжилтийн
явцад хяналт тавих, нэгтгэх, тайлагнах
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Арга хэмжээ 19.5.
Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан
даалгаварыг хяналтанд авах, хэрэгжилтийн
явцад хяналт тавих, нэгтгэх, тайлагнах

99

Арга хэмжээ 19.6.
Төсвийн байгууллагад хяналт шинжилгээ
үнэлгээ хийх
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Арга хэмжээ 20.1.
Сумын байлааны бэлэн байдал, нөхөн
хангалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх

101

Арга хэмжээ 20.2.
Баг, сумын Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл
сургалтад оролцох

102

Арга хэмжээ 20.3.
Цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах

103

104
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Хорь. "Батлан хамгаалах эрх зүйн
шинэчлэлийг хэрэгжүүлж, орон
нутгийн хамгаалалтын арга
хэмжээг зохион байгуулах,
дайчилгааны бэлэн байдал,
бэлтгэл нөөцийн чанарыг
дээшлүүлэх"

Арга хэмжээ 20.4.
Цэргийн албанд эрүүл мэндээр тэнцээгүй
иргэдийг эрүүлжүүлэх ажил зохион байгуулах,
үр дүнг тооцох
Арга хэмжээ 20.5.
Сум, багийг цэргийн бүртгэлийн нэгдсэн
программ, бүртгэлийг цахим хэлбэрт
шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлыг хангах
Арга хэмжээ 20.6.
Сумын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, онцгой
комисс, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний
томилгоо, бэлэн байдлыг хангах
Арга хэмжээ 20.7.
"Говийн чоно-2017" Гамшгаас хамгаалах
команд штабын хамтарсан хамрагдах
Арга хэмжээ 20.8.
"Монгол цэргийн өдөр"-ийг тусгай төлөвлөгөө
гарган тэмдэглэн өнгөрүүлэх
Арга хэмжээ 20.9.
ЕБС-ийн сурагчдыг оролцуулан "Цэргийн нэг
өдөр" арга хэмжээ, Цэрэг-спортын "Дөл"
тоглолтыг зохион байгуулах
Арга хэмжээ 20.10.
Политехникийн коллежид хугацаат цэргийн
албан хаагчдыг суралцуулах
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Нийт дүн

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн
хүрэх түвшин

Хариуцах албан
тушаалтан

Биелэлт
(%)

E-office программыг бүрэн нэвтрүүлж, үйл
ажиллагаа жигдэрсэн байна.

Б.Нямсүрэн,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн үйл
ажиллагаа шинэчлэн зохион байгуулагдана.

П.Дөлгөөн,
Даланзадгад-УСАА

-

Малчид мэдээллийг гар утаснаасаа түргэн
шуурхай авна.

Ч.Дүүрэнжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Нээлттэй ил тод байдлыг бүрдүүлж, орон
нутгийн бодлого шийдвэрт иргэдийн санал
бодлыг тусгаж, ажилласан байна.

Ж.Даваахүү,
Даланзадгад-УСАА

40

Баримт бичгийн стандарт хангагдсан байна.
Б.Энхбурам,
Архивын баримтын аюулгүй байдал хангагдан
Даланзадгад-ЗДТГМ
цахим архив үүссэн байна.

40

У.Отгонцэцэг,
Даланзадгад-Багууд

50

Төрийн үйлчилгээ иргэдэд хүрсэн байна.

У.Отгонцэцэг,
Даланзадгад-Багууд

30

Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа
В.Дэлгэрмаа,
хангагдаж, мэдлэг хандлага сайжирсан байна. Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Багийн эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт
сайжирч, төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртсон
байна.

Ж.Даваахүү,
Даланзадгад-УСАА

50

Дутагдалтай мэргэжилтний хэрэгцээ нөхсөн
байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэн байна.

Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт хэрэгжиж,
хүний нөөц хангагдана

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг дээшилж,
хэрэгцээт мэдээллээр хангагдсан байна.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Төрийн албаны стандарт хангагдсан байна.

Ж.Даваахүү,
Даланзадгад-УСАА

0

Орон нутагт хийж хэрэгжүүлж буй ажлын
талаар иргэд мэдээллээр хангагдана

А.Жамьяндэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

Сумын онцлогийг илэрхийлсэн бэлэг
дурсгалтай болно.

Ж.Даваахүү,
Даланзадгад-УСАА

-

Орон нутагт хийж хэрэгжүүлж буй ажлын
талаар иргэд мэдээллээр хангагдана

А.Жамьяндэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн зөв авч, хадгалах

Ж.Даваахүү,
Даланзадгад-УСАА

50

Хуулийн хэрэгжилт сайжирна.

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хуулийн хэрэгжилт сайжирна.

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Байгууллагаас гаргаж буй шийдвэр хуульд
нийцсэн байна.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ.

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Стандартад нийцсэн үйл ажиллагаа явуулна.

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хуулийн хэрэгжилт сайжирна.

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Ажлын хэсэг байгуулагдан арга хэмжээг зохион Д.Наранчимэг,
байгуулж, үр дүнг нэгтгэн тайлагнасан байна. Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Ажлын хэсэг байгуулагдан арга хэмжээг зохион Э.Дүүмаам,
байгуулж, үр дүнг танилцуулна.
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Ажлын хэсэг байгуулагдан арга хэмжээг зохион
байгуулж, жилийн аварга адуучныг
шалгаруулна.
Ашиг шимийн гарц, чанар эрүүл мэндээр
баталгаажсан хээлтэгч, хээлтүүлэгчийг малчид
иргэд худалдан авч мал сүргийнхээ чанарыг
сайжруулах боломж бий болно.

Ч.Дүүрэнжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Э.Дүүмаам,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Малчид харилцан туршлагаа солилцох, төрд
санал хүсэлтээ илэрхийлж, цаашдын хамтын
ажиллагааныхаа талаар хэлэлцэнэ.

Ч.Дүүрэнжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн
бүтээгдэхүүний борлуулалт өмнөх оноос 5
хувь нэмэгдсэн байна

Ч.Дүүрэнжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Сумын хэмжээнд 2015-2016 онд гарсан төлийг Э.Дүүмаам,
тооцож урамшуулал олгоно
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах
тухай хууль, "Монгол мал" хөтөлбөрийг
хэрэгжилтийг хангана

Ч.Дүүрэнжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах
тухай хууль, "Монгол мал" хөтөлбөрийг
хэрэгжилтийг хангана

Э.Дүүмаам,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

"Монгол мал" хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг
хангана

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Ургац хураалт өмнөх оноос 2 хувь нэмэгдсэн
байна

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хүлэмжийн тариалан эрхлэлтийг өмнөх оноос
2 хувь нэмэгдсэн байна

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих, олон нийтэд үйчлэх
Б.Халиун,
эзэмшлийн тайлбайг тохижуулах, хотын төвийн Даланзадгад-ЗДТГМ
өнгө үзэмжийг нэмэгдэсэн байна.

50

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах дэд
хөтөлбөрийн суурь судалгаа бүрэн гарсан
байна.

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

Ханган нийлүүлэгчдийн эрх зүйн чадамж
дээшилсэн байна.

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Даланзадгад сумын тоосжилтыг бууруулах,
иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах, зорчих
нөхцөл бүрдэнэ.

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

Батлагдсан чиглэл маршрутаар тус үйлчилгээг Б.Халиун,
хүргэж ажиллана.
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

Иргэдийн ая тухтай амьдрах, зорчих нөхцлийг П.Мөнхдэлгэр,
бүрдүүлж, тоосжилтыг бууруулна.
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Даланзадгад сумын тоосжилтыг бууруулах,
иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах, зорчих
нөхцөл бүрдэнэ.

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

Гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг бууруулах,
П.Мөнхдэлгэр,
төвлөрсөн усан хангамжийн системд холбох
Даланзадгад-ЗДТГМ
нөхцөл бүрдсэн байна.

30

-

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай
хуулийг хэрэгжүүлэн газар олголт хийснээр
иргэд өмчлөлийн газартай болсон байна.

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдсэнээр
цаашид дэд бүтэц, зам, үерийн ус зайлуулах
байгууламж, барилга байгууламж баригдах
боломж бүрдэнэ.

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Багийн Засаг дарга нарын хамт нутаг
дэвсгэрийн хилийг тогтоон баталгаажуулах

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

"Лэнд менежер" программыг бүрэн
нэвтрүүлсэн байх

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Газрын биржийн цахим системийн өөрийн
ажилд бүрэн нэвтрүүлсэн байна.

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

0

Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг
нэмэгдүүлнэ.

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүн амын усан хангамжийн чанар хүртээмжийг П.Мөнхдэлгэр,
нэмэгдүүлнэ.
Даланзадгад-ЗДТГМ

10

Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн уст цэгийн тоо
бүртгэл шинэчлэгдсэн байна.

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Усны эх үүсвэрт хамгаалалтын бүс тогтоож
дэглэм мөрдөгдсөн байна

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Урамшуулал авсан иргэдийн тоо

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээ
нэмэгдсэн байна

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Мэдээллийн сан баяжигдсан байна.

Ц.Мөнхзаяа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хулгайн ан хууль буй мод бэлтгэх байгалийн
ашигт малтмал ашиглах зөрчлийн хэмжээ
буурсан байна.

Ц.Мөнхзаяа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

Нохойны татвар төвлөрүүлэх, ажлыг хийгдсэн Ц.Мөнхзаяа,
байна.
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Агаарын бохирдол буурсан байна

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал
зөвшөөрөлгүй ашиглагч нарт хяналт тавина

Ц.Мөнхзаяа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Шугам шүлжээний болон карьерийн нөхөн
сэргээлтийг чанартай гүйцэтгүүлж хүлээн
авсан байна.

Ц.Мөнхзаяа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Гадаад дотоодын аялагчдийн сонирхолыг
татахуйц аялалын маршрутыг бий болгосон
байна

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Аялал жуулчлалын чиглэлээр орон нутагт
хийгдсэн ажил сурталчилагдсан байна.

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Даланзадгад сумын аялал жуулчлалын
танилцуулгатай болсон байна.

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Орон нутагт ирэх гадаад дотоодын жуулчдын
тоо нэмэгдэнэ.

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

0

Эх, хүүхдийн эндэгдэл урьд жилээс буурсан
байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Аяныг зохион байгуулж хамрагдах иргэдийг
тоог нэмэгдүүлсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Эрүүл мэндийн талаар гарсан тогтоол,
Т.Ууганбаяр,
шийдвэрийн хэрэгжилт, салбар дундын хамтын
Даланзадгад-ЗДТГМ
ажиллагаа сайжирна.

40

Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол, мэдлэг,
хандлага дээшилнэ.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

18-аас дээш насны иргэдийг В.С вирусын
шинжилгээнд хамралт тухайн жилийн 50-с
дээш хувьд хүрсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Улсын эмнэлгийн ачаалал багасч, хүссэн
чанартай сайн эмч, эмнэлэгээр үйлчлүүлэх
боломж бүрдэж, хувийн эмнэлэгүүдийн
нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийх ажлууд
эрчимжинэ, үйл ажиллагаа нь өргөжинө

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

"Хүүхэд хөгжлийн түлхүүр" хөтөлбөрийн 2017
онд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ажил,
арга хэмжээг 100 хувь хэрэгжүүлж, хүүхдийн
хөгжил, төлөвшил, хамгаалал сайжирсан
байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

"Оюуны хурд" хөтөлбөрийн 2017 онд зохион
байгуулахаар төлөвлөсөн ажил, арга хэмжээг С.Болд,
100 хувь хэрэгжүүлж, математикийн хичээлийн Даланзадгад-ЗДТГМ
сургалтын чанарыг урд оноос ахиулсан байна.

50

"Багшийн хөгжил" хөтөлбөрийн 2017 онд
зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ажил, арга
хэмжээг 100 хувь хэрэгжүүлж, багш нарын
мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлсэн байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

"Англи хэлтэй - Өмнөговь" хөтөлбөрийн 2017
онд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ажил,
арга хэмжээг 100 хувь хэрэгжүүлж, иргэдийн
Англи хэлний мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын орчинг
сайжруулсан байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Иргэдийн амьдрах арга ухааны чадварыг
хөгжүүлсэн байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

ХБИ-ийн сурч боловсрох орчин нөхцөл
бүрдсэн байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Соёл урлагийн хөгжил" хөтөлбөрийн 2017 онд
зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ажил, арга
Т.Ууганбаяр,
хэмжээг 100 хувь хэрэгжүүлж, соёл урлагийг
Даланзадгад-ЗДТГМ
хөгжүүлсэн байна.

40

Түүх соёлын хөтөлбөрийн дагуу 2017 онд
Т.Ууганбаяр,
зохион байгуулагдахаар төлөвлөсөн ажил арга
Даланзадгад-ЗДТГМ
хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

-

Биеийн тамир, спортоор хичээллэгсэд, амжилт
гаргагчдын тоо нэмэгдсэн байна. Засаг даргын Т.Ууганбаяр,
ивээл доор, нэрэмжит уралдаан тэмцээнийг
Даланзадгад-ЗДТГМ
уламжлал болгон зохион байгуулна.

50

Төлөвлөсөн ажлуудыг 100 хувь хэрэгжүүлж
иргэдийн идэвхи оролцоо, хөдөлмөр эрхлэлт,
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн
хамгаалалын асуудлууд сайжирсан байна.
Хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд зохион
байгуулахаар төлөвлөсөн ажил, арга хэмжээг
100 хувь хэрэгжүүлж, залуусын нийгмийн
идэвхи оролцоо, хөдөлмөр эрхлэлтийг
нэмэгдүүлнэ.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

Сумын ИТХ-аар 2017 оны төсвийн тодотголыг
батлуулсан байна.

Б.Азжаргал,
Даланзадгад-УСАА

-

2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны
төсвийн төсөөллийг Санхүү, төрийн сангийн
хэлтэст 2017.08.01-ны дотор тушаасан байна.

Б.Азжаргал,
Даланзадгад-УСАА

-

2018 оны орон нутгийн төсвийн төслийг АИТХаар батлуулсан байна.
Б.Азжаргал,
2018 оны батлагдсан төсвийг байгууллагуудад Даланзадгад-УСАА
хүргүүлсэн байна.

-

2017 оны орон нутгийн төсвийн сарчилсан
Б.Азжаргал,
хуваарийг байгууллагуудад хүргүүлсэн байна. Даланзадгад-УСАА

-

Татварын орлогын бааз, суурь тогтвортой
өснө.

Б.Азжаргал,
Даланзадгад-УСАА

50

Сар бүрийн орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг
мэдээг үнэн зөв мэдээлсэн байна. Орон
Б.Азжаргал,
нутгийн төсөвт тодотгол хийсэн тухай бүрт
Даланзадгад-УСАА
мэдээллийг үнэн, зөв мэдээлсэн байна.

50

Төрийн сангийн үйл ажиллагааны заавар
журмыг мөрдөж, төлбөр тооцоо хийгдсэн
баримтыг цаг хугацаанд нь архивын нэгж
болгоно.

Б.Бямбабаяр,
Даланзадгад-УСАА

50

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр сумын
хэмжээнд нэгтгэн гаргаж, удирдлагыг
мэдээллээр хангана.

Б.Азжаргал,
Даланзадгад-УСАА

50

Хуулийн хугацаанд тушаана.

Б.Азжаргал,
Даланзадгад-УСАА

-

Гэрээт ажлын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг 100 Б.Азжаргал,
хувь олгоно.
Даланзадгад-УСАА

-

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон
СТОУС-ын нэвтрэлт сайжирсан байна.

Б.Азжаргал,
Даланзадгад-УСАА

50

УИХурал, Засгийн газар болон холбогдох
бусад дээд байгууллагын шийдвэрээр
батлагдсан бодлогын баримт бичиг, төсөл,
холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийн хувь
өмнөх оноос ахисан үзүүлэлттэй байна.

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Аймгийн ИТХурал, Тэргүүлэгчдийн хурлын
тогтоол, тогтоолоор батлагдсан дүрэм журам, С.Нандинцэцэг,
дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилт өмнөх Даланзадгад-ЗДТГМ
оноос ахисан үзүүлэлттэй байна.

50

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөр бүрэн хэрэгжсэн байна.

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээ, үндсэн
чиглэлийн хэрэгжилт хэрэгжсэн байна.

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан
даалгаварын хэрэгжилт 80-аас дээш хувьтай
биелсэн байна.

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Төсвийн байгууллага, үйл ажиллагааны
талаар сумын удирдлагуудыг мэдээллээр
хангаж, үйл ажиллагаагаа сайжруулахад
дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн байна.

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Төлөвлөгөө нь өнөөгийн бодит байдалд
нийцсэн, хэрэгжих үндэслэлтэй, үр дүн
дээшилсэн байх

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг орон
нутагт хэрэгжүүлэх, дайчилгааны төлөвлөгөөг
тодотгох, байгууллага, иргэдийг
даалгаваржуулах арга зүйгээр хангагдана

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд
С.Мөнх-Эрдэнэ,
байгууллагын хяналтын тоог бүрэн биелүүлсэн
Даланзадгад-ЗДТГМ
байна

50

Цэргийн албанд эрүүл мэндээр тэнцэхгүй
иргэдийн тоо тодорхой хувиар буурч,
тэнцэгсдийн тоо өссөн байх

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Цэргийн бүртгэл, судалгааны үр дүн дээшилж,
С.Мөнх-Эрдэнэ,
шилжилт хөдөлгөөний завсардалт арилсан
Даланзадгад-ЗДТГМ
байх

40

Гамшгийн бэлэн байдал сайжирсан байна.

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Сургалтад амжилттай оролцсон байх

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

ЗХ-ний үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчилсан
байна

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Цэргийн өмнөх насны хүүхэд залууст бие
бялдар, цэрэг-эх оронч хүмүүжил олгох,
цэргийн алба хаах хүсэл сонирхолыг
төрүүлсэн байна

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хугацаат цэргийн албан хаагчид мэргэжил
эзэмшинэ.

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50
43.1

Биелэлт
ЗДТГ-т Үүлэн системд суурилсан ухаалаг оффисын программ 2015.06.03-ны өдрөөс нэвтрүүлж
эхлэсэн. 2017.03 дугаар сараас Е-оффисын программд холбогдон мэдээллээ хоорондоо
солилцох, төлөвлөгөө, үүрэг даалгавар, гүйцэтгэлийг гаргаж ажиллаж байна.
Е-ОФФИС программд Даланзадгад сумыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх Засаг даргын үйл
Хугацаа болоогүй
Масс мессэж үйлчилгээг нэвтрүүлэн Даланзадгад суманд болж буй цаг үеийн мэдээллийг иргэдэд
14812 удаа масс мессэж үйлчилгээгээр хүргэсэн.
Аймгийн ЗДТГ-тай хамтран ахмад багш, Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмч,
ахмад эмч нартай "Өглөөний цай" уулзалтыг 2 удаа зохион байгуулсан.
Албан хэрэг хөтлөлтийн MNS-2011 стандартыг баримтлан албан бичиг болон захирамжлалын
баримт бичгийн боловсруулалтад хяналт тавин стандартад нийцүүлэн ажиллаж байна. Хэвлэмэл
хуудас стандартын дагуу хэвлэн ашиглагдаж байна.
Засгийн газрын бодлого, шат, шатны хурал, Засаг даргаас гарсан шийдвэрийг багийн төвд
байрласан мэдээллийн самбараар дамжуулан, багийн үйл ажиллагааг багуудын
www.facebook.com/ хаягийг, цаг үеийн мэдээллийг иргэдэд "Mass message" үйлчилгээгээр хүргэн
ажиллаж байна.

1-р баг: 2017.04.09-нд 1 дүгээр улирлын ИНХ багийн Иргэний танхимд 65 хүний ирцтэйгээр
болсон бөгөөд 20 өрх тутамд 1 иргэн хамрагдсан. /32%/
2-р баг: 2017.04.08-нд 1 дүгээр улирлын ИНХ багийн Иргэний танхимд 51 өрх оролцсон байна.
/30%/
3-р баг: 2017.04.09-нд 1 дүгээр улирлын багийн ИНХ-ыг зохион байгуулж 78 иргэн
хамрагдсан./35%/
4-р баг: 2017.04.09-нд 1 дүгээр улирлын багийн ИНХ-ыг зохион байгуулж 76 иргэн
хамрагдсан./34%/
5-р баг: 2017.04.08-нд 1 дүгээр улирлын багийн ИНХ-ыг зохион байгуулж 66 иргэн хамрагдсан
/32%/
6-р баг: 2017.04.08-нд 1 дүгээр улирлын багийн ИНХ-ыг зохион байгуулж 97 иргэн хамрагдсан
/45%/
7-р баг: 2017.04.08-нд 1 дүгээр улирлын багийн ИНХ-ыг зохион байгуулж 34 иргэн хамрагдсан
/10%/
2017.04.22-нд ээлжит бус хуралдаан зохион байгуулж 45 иргэн хамрагдсан. /15%/
8-р баг: 2017.04.08-нд 1 дүгээр улирлын багийн ИНХ-ыг зохион байгуулж 72 иргэн хамрагдсан
/35%/
Хурлын зарыг дараах арга хэлбэрээр иргэдэд мэдээллэсэн.
* Утсаар мэдэгдсэн
* Хурлын товын тогтоол, хэлэлцэх асуудлыг багийн болон Даланзадгад хотын facebook хаягаар
дамжуулан мэдээллэсэн.
* Багийн төвийн мэдээллийн самбарт зар байрлуулсан.
* Багаар үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэдэд амаар мэдээллэсэн.
* Усан сан, дэлгүүр, нарийн гудамж зэрэг иргэд олноор зорчдог хэсэгт зар байрлуулсан.
* Орон нутгийн телевизээр зар явуулсан.
* ИНХ болох өдрийн өглөө багийн нийт гудамжуудаар явж чанга яригчаар зарласан.
2017.01.21-нд 2016 оны 4 дүгээр улирлын багуудын ИНХ хуралдаж багийн ИНХ-ын дарга, ИНХ-ын
тэргүүлэгчид, Багийн Засаг дарга нар сонгогдсон. Үүнд:
1-р баг 426 иргэн
Төрийн албаны тухай хууль /36.6.2/-д заасан, сумын ЗДТГ-ын даргын 2015.06.17-ны өдрийн А/62
дугаар тушаалаар байгууллагын "Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа"
хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Аймгийн ИТХ-аас гарсан "Төрийн албан хаагчийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тусламж
дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр"-ын хүрээнд төрийн албанд 10-с дээш жил ажилласан 3 албан
хаагчийн материалыг хүргүүлэхээр ажиллаж байна. ЗДТГ-ын даргын 2015.06.17-ны өдрийн А/62
дугаар тушаалаар баталсан "Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа
хөтөлбөр"-ийг 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдын
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж 1350000 төгрөгийн дэмжлэг, тусламж олгоод байна Сумын
төсвийн санхүүжилтээр 2017 оны эхний хагас жилд ЗДТГ-ын байрны тохижилт, албан хаагчдын
Багуудад байгууллагын урсгал төсвөөс байрны тохижилт, конторын гадна хашааны өнгө үзэмжийг
сайжруулахад тодорхой төсвийг гарган ажилласан.
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Сумын Засаг даргын 2017 оны а/15 дугаар захирамж, ЗДТГ-ын даргын 2017 оны а/07 дугаар
тушаалаар ЗДТГ-23, баг 16 нийт 39 албан хаагчтай төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэн ажиллаж
байна.
4 багийн Засаг дарга шинэчлэгдэн томилогдож, Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн албан тушаалд
сонгон шалгаруулалт зарлан 60 иргэн бүртгэгдсэнээс шалгаруулалт хийн 1 иргэнийг тухайн албан
тушаалд томилсон.
2017 оны эхний хагас жилд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тоо гарсан тухай бүрд нь
Төрийн албаны тухай хууль /36.6.2/-д заасан, сумын ЗДТГ-ын даргын 2015,06,17-ны өдрийн А/62
дугаар тушаалаар байгууллагын "Төрийн албан хаагчийн сургалт" хөтөлбөрийг боловсруулан
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээ, тэдний саналыг үндэслэн 2017
онд зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөөг гарган мөрдөж ажиллаж байна. Сургалтын
хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу ЗДТГ-т зохион байгуулсан 9-н удаагийн сургалтад давхардсан
тоогоор 231 албан хаагч, аймаг сум, бусад байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад
давхардсан тоогоор 131 албан хаагч, ажлын байран дахь сургалтад шинээр орсон албан хаагчид
хамрагдаад байна. Байгууллагын захиалгаар Дэд бүтэц, газрын мэргэжилтэн Улаанбаатар хотод
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Өмнөговь аймгийн Засаг дарга, Даланзадгад сумын Засаг дарга болон сумын хэмжээнд болж
байгаа арга хэмжээ бүрийг орон нутгийн 3 телевизтэй хамтран хүргэн ажиллаж байна.

Хугацаа болоогүй
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга, Даланзадгад сумын Засаг дарга болон сумын хэмжээнд болж
байгаа арга хэмжээ бүрийг орон нутгийн 3 телевиз болон Даланзадгад фэйсбүүк хаягаар 100-н
мэдээллийг тухай бүрд иргэдэд түгээж суртачилж ажилласан. Масс мессэж үйлчилгээг
нэвтрүүлэн Даланзадгад суманд болж буй цаг үеийн мэдээллийг иргэдэд 14812 удаа масс мессэж
үйлчилгээгээр хүргэсэн. Өмнөговь фэйсбүүк болон Umnugovi.gov.mn тавигдсан мэддээллийг
Даланзадгад фэйсбүүк хаягаар шейр, лайк дарж олон түгээж ажилладаг.
Даланзадгад сумын ЗДТГ-т /дэлгэц/ телевизээр видео хэлбэрээр Засаг дарга болон ЗДТГ-т
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан хаагчдад 2017.01.19-нд сургалтыг зохион байгуулж, 15
хүн хамрагдсан. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргаж Хууль зүйн хэлтэст
хүргүүлсэн.
Сумын хэмжээнд архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх тусгай
зөвшөөрөлтэй 64 ААН-д МХГ, Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран 1 удаагийн сургалт зохион байгуулж
тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох, цуцлах аймгийн болон сумын одоо мөрдөн ажиллаж байгаа
журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллахаас гадна аймгийн журамд өөрчлөлт оруулахад сумын
Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа тамхи худалдан борлуулах тусгай
зөвшөөрөлтэй 72 ААН-д МХГ, Тогтоол шийдвэр, хууль эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан
мэргэжилтэн, Цагдаагийн газартай хамтран 1 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Тусгай
зөвшөөрлийн сунгах, цуцлах шаардлагыг мөрдүүлэн ажиллаж 43 ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийн
2017.03.23-нд харьяа байгууллагын дарга, эрхлэгч нар болон эрх зүйн сургагч багш нарт
Цагдаагийн газартай хамтран Захиргааны ерөнхий хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх
тухай хуулиар сургалт зохион байгуулж нийт 23 хүн хамрагдсан.

"Архидан согтуурах мансуурал донтолтын хор нөлөө түүнд автахгүй байх 10 нийтлэг зарчим "
сургалтыг 4 дүгээр сургуулийн 12 дугаар ангийн 33 хүүхдэд, 1 дүгээр сургуулийн 10 дугаар ангийн
27 хүүхдэд тус тус 1 удаагийн сургалтыг Худалдаа үйлдвэрлэл үйчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
МХГ-ын Эмийн асуудал хариуцсан байцаагчтай хамтран 1 удаа Даланзадгад сумын хэмжээнд
үйл ажиллагаа явуулж байгаа 11 эмийн санд сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэлд хяналт хийж арга
зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан.
2017 оны 06 дугаар сарын байдлаар архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгт 2 удаагийн хяналт шалгалтыг МХГ, Татварын газартай хамтран
хийж тусгай зөвшөөрөлтэй цэгийн тоог 12-оор бууруулсан бөгөөд сумын хэмжээнд нэмж олгоогүй.
2017.02.11,12-ны өдрүүдэд "Ингэний айрагны баяр"-ын арга хэмжээ аймгийн Биеийн тамир
спортын зааланд зохион байгуулагдаж үзэсгэлэн худалдаанд Даланзадгад сумаас 18-н иргэн, 6-н
ААНэгж оролцож ингэний айраг, сүү-1,6 тн, , цагаан идээ 3,3 тонн, хэвийн боов болон талх нарийн
боов 12000 кг, мах махан бүтээгдэхүүн 1,2 тн, гар урлалын 25-н нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй
оролцож 2 өдрийн турш нийт 17 сая гаруй төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн. Тус үзэсгэлэн
"Сарлагийн баяр-2017" арга хэмжээ 2017.05.27-ны өдөр Хан хонгор сумын Ёлын аманд зохион
байгуулагдаж 2 малчин өрх 26-н сарлагтай оролцож 130000 мянган төгрөгийн урамшуулалд
хамрагдаж Даланзадгад сумаас "Далан" нэртэй 5 малчны бүрэлдэхүүнтэй баг буухиа тэмцээнд
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Төлөөр өссөн тэмээ тутамд мөнгөн урамшуулал олгох журмын дагуу 2016 онд 8 багийн тэмээчин
17 өрхийн 145 тэмээ төлөөр өссөн судалгааг гаргаж ХХААГазарт хүргүүлсэн. 2015-2016 онд
төлөөр өссөн нийт 264 тэмээний урамшуулал 06 сарын байдлаар олгогдоогүй бөгөөд 2017 оны
хагас жилийн байдлаар тэмээн сүрэг 385 толгойгоор өссөн дүнтэй байна. Өмнөх оны мөн үетэй

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын А/201 дугаар захирамж, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын даргын
тушаал, сумын Засаг даргын А/53 дугаар захирамжийн дагуу Даланзадгад сумын "Цогцол" мал
эмнэлгийн нэгжийн их эмч Ш.Мандахтай хамтран 2017.04.01-2017.05.15 хүртэл АG40 өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээнд Даланзадгад сумын 8-н багийн малчин
болон мал бүхий өрхийн 23907 толгой хонинд цэцэг өвчний вакцин хийхээс 23862 толгой хонинд
хийж, 45 хонь хорогдон 100 хувьтай хэрэгжсэн шөвөг ярний тарилга 9998 толгой малд, дотрын
халдварын тарилга 3400 толгой малд тус тус хийсэн. Өмнөговь аймгийн Засаг даргын А/201
дугаар захирамж, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын даргын тушаал, сумын Засаг даргын А/53 дугаар
захирамжийн дагуу Даланзадгад сумын "Цогцол" мал эмнэлгийн нэгжийн их эмч Ш.Мандахтай
хамтран 2017.04.01-2017.05.15 хүртэл хүртэл АG40 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
вакцинжуулалтын арга хэмжээнд хамрагдвал зохих 23907 хониноос 18061 хонь таригдаж
Эхний хагас жилд 3, 4, 5, 8 дугаар багийн 5-н өрхийн 38 үхэр, нэг өрхийн 200 хонь ээмэгжүүлсэн.
Малчдаас захиалга авч 3 дугаар улиралд үргэлжлүүлэн ээмэгжүүлнэ
Бэлчээрт 59 худаг уст цэг байгаагаас 5-н худаг ашиглалтгүй худаг ашиглалтын хувь 85,2%-тай
байна. Нийт худгаас гүн өрмийн худаг 19, богино яндант-5, энгийн уурхайн худаг-35 ашиглагдаж
байгаа нь нийт бэлчээрийн 71000 мянган га буюу 60 хувь нь усаар хангагдсан байна. 2017 онд
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бэлчээрийн гүн өрмийн худагт нарны эрчим хүчээр ажиллах ус
өргүүрийн тоног төхөөрөмжийг Шанаагийн дэнж, Фондын урд гүн өрмийн худгуудад тус тус
суурилуулах, мөн гүн өрмийн худаг гаргуулах захиалгыг тариалан эрхлэгчдээс ирүүлсний дагуу
2016 онд 74 өрх 5-н ААН байгууллага нийт 43,43 га талбайд тариалан эрхэлсэн бол 2017 оны 06
сарын байдлаар тариалан эрхлэгч 5-н ААН, 3-н байгууллага, 87 өрхийн нийт 196 иргэн 50,2 га
талбайд төмс хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал, жимс жимсгэнэ тариалсан нь өнгөрсөн оноос
Сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаж өвлийн хүлэмж, хөргүүртэй зоорийн аж
ахуй эрхэлж тариалангийн үйлдвэрлэлээ өргөтгөх хүсэлтэй тариалан эрхлэгч 3 иргэн, 1 ААНэгж
төсөл ирүүлснээс өвлийн хүлэмж байгуулж тариалан эрхлэх 1 төсөлд 25,0 сая төгрөг, хөргүүртэй
зоорийн аж ахуй эрхлэх 1 төсөлд 30,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг 2017 оны 06 сард
олгоод байна. 2016 онд 0,8 га талбайд 21 өрх хүлэмжийн тариалалт эрхэлж 22,9 тн ургац хураан
Худалдааны төв орчмын нийтийн эзэмшлийн талбайг тохижуулахтай холбогдуулан 8 асуулга
бүхий санал асуулгыг 60-н худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчид болон иргэдээс авч нэгтгэн ХОХБХ-т
хүргүүлсэн.
Даланзадгад сумын "Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах" дэд хөтөлбөр боловсруулагдаж байгаа
бөгөөд эрүүл мэндийн газар болон статистик тоо мэдээ суурь судалгаан дээр ажиллаж байна.
Оюутолгой болон уул уурхайн компаниудын ханган нийлүүлэгчдийн сургалт уулзалтанд сумын 35
үйлдвэрлэл болон бизнес эрхлэгчийг хамруулсан.
Уул уурхайн компаниудад ханган нийлүүлэгчээр ажиллахад тавигдах шаардлага, нөхцөлийг орон
нутгийн онцлогт тулгуурлан уян хатан байх тухай саналыг бодлогын төвшинд хүргүүлсэн .
Гурил гурилан бүтээгдэхүүний чиглэлээр 1, мах махан бүтээгдэхүүний чиглэлээр 1, цэвэр усны
чиглэлээр 2, төмс хүнсний ногооны чиглэлээр 2, оёдлын чиглэлээр 2 нийт 8 ААН, цех тасаг
Ажнай талбайгаас Соёл амралтын хүрээлэн хүртэл нийт 1,9 км урттай дугуйн замын зураг, төсөв,
ТЭЗҮ хийгдсэн. ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зарлагдаж
гүйцэтгэгч ААН шалгараад байна.

Сумын нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Говийн оюу
хөгжлийн санд 360,0 сая төгрөгийн төсөл хүргүүлж, төсөл дэмжигдсэн. Батлагдсан 6 чиглэл
маршрутын дагуу тус үйлчилгээг хүргэхээр "Эмүү Хатан" ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Цаашид ухаалаг картыг нэвтрүүлэх, тээврийн хэрэгслийн парк шинэчлэлтийн асуудлыг шат
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Зураг төсвийн тендер зарлагдаад гүйцэтгэлийн шатандаа явагдаж байна.
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Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу шинээр газар өмчлөх өргөдөл
авах ажлыг 2017.04.03-ны өдрөөс эхлэн 500 өргөдөл хүлээн авч өргөдөл бүртгэх дэвтэрт
бүртгэсэн. Сумын Засаг даргын 2017.03.31-ний өдрийн 290 дугаар албан тоотоор газар өмчлөх
өргөдөл өгсөн 65 иргэний материал, 2017.06.14-ний өдрийн 503 дугаар албан бичгээр газар
өмчлөх өргөдөл өгсөн 1107 иргэний материал, 2017.06.19-ний өдрийн 521 дугаар албан бичгээр
35 иргэний материалд аймгийн Засаг даргын шийдвэр гаргуулахаар аймгийн ГХБХБГазарт
хүргүүлсэн. Аймгийн Засаг даргын 26 удаагийн захирамжаар нийт 489 иргэний газар өмчлөлтэй
холбоотой шийдвэр гаргуулсан. Үүнээс:
-Шинээр газар өмчилсөн - 449
-Эзэмшиж байгаа газраа өмчилсөн - 4
-Хамтран өмчлөх эрхээ салгуулсан - 9
Аймгийн Засаг даргын 2017.03.16-ны өдрийн а/198 тоот захирамжаар Даланзадгад сумын гэр
хорооллын суурьшлын бүсэд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг
байгуулах шийдвэр гарсан. Ажлын хэсэг эхний шатанд Гурван сайхан хорооллын үерийн усны
урсцын байршлыг тогтоох ажил хийж газар дээр нь хэмжилт үйлдсэн. Одоо суурин
боловсруулалтын ажил хийгдэж байна. 1440 иргэний өмчлөлийн 108 га газрын төлөвлөлт,
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"Лэнд менежер" программ хангамжийг сумын хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 2014 оны 11
сараас хойш шинээр нэмэгдсэн болон өөрчлөлт орсон мэдээллийг программ хангамжид нөхөн
оруулах ажлыг 2017.01.09-2017.01.13-ны өдрийн хооронд аймгийн ГХБХБГазарт ажиллан
гүйцэтгэсэн. Энэ хугацаанд өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа эрхийн зөрчилтэй газрын зөрчлийг
арилгаж нийт 124 нэгж талбар хамрагдаад байна. "Лэнд менежер" программ хангамжийг сумын
хэмжээнд бүрэн нэвтрүүлсэн

Хийгдээгүй

Хавцгайт, Радио, Нисэх хороололд 0,4 квт-ын цахилгааны шугам өргөтгөх ажилд өнөөдрийн
байдлаар 550,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй худалдан авах ажиллагаа зарлагдаж гүйцэтгэлийн
шатанд явж байгаа.

Ус түгээх байрыг шинээр байгуулах , шугам сүлжээний асуудлыг өргөжүүлж хэрэглэгчдийн тоог
нэмэгдүүлэх талаар тодорхой ажлуудыг хийхээр төлөвлөгдөөд явж байна.
2016 онд Алтайн өвөр говийн сав газрын захиргаатай хамтран уст цэгийн тоо бүртгэлийг зохион
байгуулж нийт 291 уст цэгийг тоолж мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажилласан. 2017 онд сумын нутаг
дэвсгэрт шинээр гаргасан уст цэгийг бүртгэлжүүлж мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг зохион
байгуулах төсвийг аймгаас шийдвэрлүүлсэн. 2017.07.20-ны өдрөөс уст цэгийн тоо бүртгэлийг
2017 оны 04 дүгээр сард "Гүний ус" ХХКомпаний 54 ажилтан албан хаагчид Усан сан бүхий
газруудын хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж 1,2 тн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. Ус
түгээх байруудад тэмдэгжүүлэлт болон самбаржуулах ажлыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын 51 дүгээр тогтоолын дагуу мод тарьж ургуулсан иргэн аж
ахуйн нэгж байгууллагад урамшуулал олгох журмын дагуу 12 иргэнтэй 9570ш модны
урамшууллын гэрээг байгуулж материалыг БОАЖГазарт хүргүүлсэн. Урьд онуудад тарьсан модыг
тоолж акт тогтоох ажлыг 2017 оны 08 дугаар сард зохион байгуулагдана.
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай"
зарлиг, Ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, 31.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Ногоон аймагНөхөн тарилт, хашаа хамгаалалтыг сайжруулах жил" уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын
төлөвлөгөөний дагуу 2017.04.29-ний өдрийн 10 цагт Ажнай талбайд бүх нийтийн мод тарих
өдрийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулж 114 ААН, байгууллага, 760 иргэн оролцож 18280
Сумын нутаг дэвсгэрт бороо, үер , усны улмаас эвдрэлд орсон газрын судалгаа, түгээмэл
тархацтай ашигт малтмал ашигласны улмаас эвдрэлд орсон газрын судалгааг гаргаж БОАЖГ-т
хүргүүлэн ажилласан. Үүнд багуудын нутаг дэвсгэрт нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай газрууд
Антены дээд сайр, Далангийн тоосгоны газрын судалгааг гаргасан. 2017 онд эвдрэлд орсон
2017.05.18-ны өдөр БОАЖГ, Цагдаагийн газартай хамтран Даланзадгад сумын нутаг дэвсгэрт
мод , модон материал худалдан борлуулж буй иргэн, ААН, байгууллагад хяналт шалгалтын
ажлыг зохион байгуулж нийт 2 иргэн, 3 ААН, байгууллага хамрагдаж холбогдох хууль тогтоомжийг
танилцуулж гарсан зөрчлийг барагдуулж ажиллах талаар заавар зөвлөгөө, хугацаатай үүрэг
даалгавар өгч ажилласан. Аймгийн МХГ-тай хамтран Газрын хэвлийн тухай, Түгээмэл тархацтай
хуулийн хэрэгжилтийн хяналт шалгалтыг зохин байгуулан зохих зөвшөөрөлгүйгээр сайр

Сумын Засаг даргын 2017.01.25-ны өдрийн а/21 дугаар захирамжаар Даланзадгад сум/хот/-ын
нутаг дэвсгэрт агаарын бохирдлын хүчин зүйлийг судлах ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогчоор
ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг 4 удаагийн хуралдаан зохион
байгуулж анхан шатны судалгаа, болон УЦУШГазраас багуудын нутаг дэвсгэрт агаарын
бохирдлын хэмжээ тогтоох нарийвчилсан судалгааг авч ажилласан. Ажлын хэсгийн зүгээс
Даланзадгад сумын агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох журам боловсруулах ажил хийгдэж
байна. 2017.02.16-ны өдөр Агаарын бохирдлыг бууруулахад "Иргэн таны оролцоо" сэдэвт
хэлэлцүүлгийг иргэдийн дунд зохион байгуулж хэлэлцүүлэгт 8 багийн 60 иргэн оролцож гарсан
саналыг эрэмбэлэн сумын ИТХуралд танилцуулан ажилласан. Иргэдээс гарсан санал:
1. Цахилгааны үнийг шөнийн тарифт тоолуурт шилжүүлэх
2. Нар болон цахилгаан халаагуурыг судлах
3. Угаасан нүүрс ашиглах гэх зэрэг саналууд гарч байсан.
Золбин нохой устгалын ажлыг 3 удаа зохион байгуулж, нийт 709 ширхэг нохойг 7090000 төгрөгөөр
устгаж ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж булшилсан.
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Гадаад болон дотоодын жуулчдын тав тух, аюулгүй байдлыг хангуулах, суманд үйл ажиллагаа
явуулж буй ресторан, зочид буудал, жуулчны бааз, гэр буудал, эмийн сан, шатахуун түгээх станц,
хөшөө дурсгалууд, Даланзадгад сумын хотын аялалын үзмэрүүд, үзэсгэлэнт газруудын мэдээлэл
зэрэг нэг доор бүх мэдээллийг багтаасан Даланзадгад хоттой танилцах хөтөч ном гарган
Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан аялал жуулчлалын ITM үзэсгэлэнд оролцож 427 ш
БОАЖЯ, Монголын Аялал Жуучлалын холбоо, албан ёсны түнш Ховд аймагтай хамтран
"International Travel Mart-2017 олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн 18 дахь жилдээ Мишээл
экспогийн үзэсгэлэнгийн танхимд 2017.03.31-2017.04.02-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.
Гадаад болон дотоодын жуулчдын тав тух, аюулгүй байдлыг хангуулах, суманд үйл ажиллагаа
явуулж буй ресторан, зочид буудал, жуулчны бааз, гэр буудал, эмийн сан, шатахуун түгээх станц,
хөшөө дурсгалууд, Даланзадгад сумын хотын аялалын үзмэрүүд, үзэсгэлэнт газруудын мэдээлэл
зэрэг нэг доор бүх мэдээллийг багтаасан хөтөч номыг хэвлэн иргэдэд тараалаа. Тус үзэсгэлэн
нь оролцогчдын тоо, цар хүрээний хувьд Монгол улсын хэмжээнд зохион байгууллагддаг хамгийн
том үзэсгэлэн төдийгүй, нийслэл хот, аймаг орон нутгийн төлөөлөл хамрагдаж шинэ бүтээн
Гадаад болон дотоодын жуулчдын тав тух, аюулгүй байдлыг хангуулах, суманд үйл ажиллагаа
явуулж буй ресторан, зочид буудал, жуулчны бааз, гэр буудал, эмийн сан, шатахуун түгээх станц,
хөшөө дурсгалууд, Даланзадгад сумын хотын аялалын үзмэрүүд, үзэсгэлэнт газруудын мэдээлэл
зэрэг нэг доор бүх мэдээллийг багтаасан Даланзадгад хоттой танилцах хөтөч ном гарган
Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан аялал жуулчлалын ITM үзэсгэлэнд оролцож 427 ш
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2017.05.22-нд "Эх хүүхдийн эрүүл мэнд" хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаа, зөвөлгөөн зохион
байгуулагдаж Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, 8 багийн Засаг
дарга, ӨЭМТ, байгууллагын дарга, эрхлэгч нар хамрагдсан. ӨЭМТ-д жирэмсний хяналтанд 285
эх хамрагдаж, хяналтанд орсон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг зайлшгүй шаардлагатай
шинжилгээнүүд, болон тэмбүү, ургийн гаж хөгжлийг тодорхойлох шинжилгээнд хамруулсан. ӨЭМТүүд төрсөн эх , нярайг төрсний дараа 72 цагийн доторх эргэлтийг 100 хувь хийсэн. 28 хоног
хүртэлх нярайг 7 хоногт 1 удаа буюу нийтдээ 4 удаа эргэсэн. Гэрийн эргэлтийг сайжруулах
зорилгоор сар бүр 1 эмч, 1 сувилагч нар нийлэн 68 өрхийг 0-1 настай хүүхдийг эргэсэн. Сэтгэлд
нийцсэн эргэх үйлчилгээний журналд тогтмол бичиж хэвшсэн. Дархлаажуулалтанд хамрагдах
2, 3, 4 ,9 сар, 1 нас 2 сар, 2 настай хүүхдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргаж, 5 т вакцинд 597, саагийн
вакцинд 597, Улаанбурхан, гахайн хавдар, улаануудын эсрэг вакцинд 597, ГепатитА /а шар/
вакцинд 423 хүүхдийг хамруулж, дархлаажуулалт бүрэн хийгдсэн. Товлолт дархлаажуулалтын
хамрагдалт 100 хувьтай. Дархлаажуулултын дараах урвал хүндрэл илрээгүй. Өнө-Орших ӨЭМТ
нь өөрийн санхүүжилтээр жирэмсэн эхийн сургалтын өрөөг иогийн дасгал хийх боломжоор ханган
тохижуулж эх баригч БОЭТ-д ажлын байрны дагалдан сургалтад 14 хоног хамрагдсан. Нөхөн
үржихүйн насны /15-49/ эмэгтэйчүүдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг БОЭТ-ийн эмэгтэйчүүдийн
эмчтэй хамтран зохион байгуулан 4960 эмэгтэйг үзлэгт хамруулсан. Олон нийтэд чиглэсэн үйл
ажиллагааг ӨЭМТ-тэй хамтран зохион байгуулж, "Тоглоомын талбайг угааж ариутгах" "1 насны
ойн баяр, өсөлт хөгжлийн баяр"-ын арга хэмжээг зохион байгуулсан.
Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн хяналтыг сайжруулах нь сэдэвт сургалт, "Эх хүүхдийн эрүүл
ӨЭМТ-үүд 3, 4 дүгээр саруудад "Амны хөндийн эрүүл ахуй" аяныг өрнүүлж амны хөндийн
урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулж, үзлэгт ЕБС, СӨБ-ын байгууллагын 4389 хүүхэд
хамрагдаж давхардсан тоогоор шүд өвчтэй 1232, шүд ломботой 173, шүд түрхэцтэй 55, шүд
цоорсон 767, гүйлсэн булчирхайн архаг үрэвсэлтэй 283 хүүхэд гарсан байна. Сургууль,
цэцэрлэгийн удирдлага, багш, эцэг эхчүүдэд зуны амралтаар хүүхдийн шүдийг эрүүлжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах даалгавар өгч, эрүүлжүүлэлт хэрхэн явагдсан талаар үзлэг хяналтыг 9,10
дугаар сард хийж, шүдний өвчтэй хүүхдүүдийг дахин үзлэгт оруулна. Солонгос улсын Дамян
аймагтай эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хоёр талын
2017 оны 03 дугаар сард Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн, зөвлөлийг хуралдуулж
Даланзадгад сумын "Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөө"-г
боловсруулж 10 чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөгөө батлагдсан.
Төлөвлөсөн арга хэмжээнд аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 10330000 төг, сумын Засаг
Өнө-Орших ӨЭМТөв 1, 4 дүгээр сургуулийн ахлах ангийн 480, Энхийн хүслэн ӨЭМТөв нь 216
охидыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан үзлэгт хамруулсан. В,С вирусийн шинжилгээнд
хамрагдсан 67 байгууллагын 1646 иргэнийг тэмбүү илрүүлэх шинжилгээнд давхар хамруулсан.
2017.01.23-аас Политехник коллежийн оюутан, сурагчдийн дунд "Оюутан залуучуудын эрүүл
мэндийн дэмжих" 1 сарын аян зарлаж, аяны хүрээнд БОЭТ-тэй хамтран сайн дурын зөвлөгөө
шинжилгээнд хамруулж, эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөх ухуулга нөлөөллийн сургалт, БЗДХ,
ХДХВ/ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулж давхардсан тоогоор 225 оюутан
хамрагдсан. Үзлэгт хамрагдсан охидыг БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ийн тухай, түүнээс хэрхэн сэргийлэх
Сумын Засаг даргын 2017.05.11-ний өдрийн А/77 дугаар "Элэгний В,С вирусийн шинжилгээнд
хамруулах" тухай захирамж гарган, 77 албан байгууллагын албан хаагчдыг шинжилгээнд
хамрагдах хуваарийг 1, 2 дугаар хавсралтаар батлан, байгууллагын дарга, эрхлэгч, захирал нарт
хүргүүлсэн. Өнө-Орших ӨЭМТөв нь 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй, Шим билэг, Энхийн хүслэн ӨЭМТөв
нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй албан байгууллагын албан хаагчдыг шинжилгээнд хамруулах ажлын
хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Өнө-Орших ӨЭМТ 21 байгууллагын 792 иргэн, Шим билэг, ӨнөОрших ӨЭМТ-д 46 байгууллагын 854 иргэн 1646 иргэний хамруулаад байна. Багийн төвүүдтэй
хамтран өдөрлөг зохион байгуулж амбулаториор 412 иргэнийг хамруулаад байна. 2017.06.07-нд

2017.02.15-нд сумын Засаг дарга Т.Алтансүх ӨЭМТ-үүдтэй "Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулсан.
Сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга хамтран ӨЭМТ-үүдийн үйл ажиллагаатай танилцан Шим билэг,
Өнө-Орших, Энхийн хүслэн ӨЭМТ-д нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гарган,
Энхийн хүслэн ӨЭМТ-ийн дээврийн засварын ажлын төсөв тооцоог гарган 64000000 төгрөг, Шим
билэг ӨЭМТ-ийн шинэ барилгыг 1 тэрбум 200 сая төгрөгөөр бариулахаар аймгийн төсөвт
суулгуулсан. Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж 10
чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээнд аймгийн Засаг даргын
нөөц хөрөнгөөс 10330000 төг, сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 3690000 төгрөгний дэмжлэг
Сургууль, цэцэрлэг бүр Хүүхэд хөгжил хөтөлбөрийн дагуу ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж
хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлээр 8-14 төрлийн сургалт, секц, дугуйлан хичээллүүлж нийт
суралцагчдын 85 хувийг хамруулан ажиллаж, амжилт гаргасан 8 багш, 2 сурагчийг Засаг даргын
шагналаар урамшуулж, хөтөлбөрийн хүрээнд төлчин хүүхэд арга хэмжээнд 6 сургуулийн 12
сурагчийг хамруулан малчин өрхөд төл бойжуулахад нь туслалцан мал аж ахуй, монгол зан
Сургууль, цэцэрлэгүүд Оюуны хурд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн
ажиллаж байна.
Боловсрол соёл урлагийн газартай хамтран 4-р сард сургуулийн сурагчдийн дунд математикийн
хичээлээр анги хамт олныг хамарсан массын олимпиадыг зохион байгуулж 5128 сурагч
хамрагдсан .
Сургууль, цэцэрлэг бүр багш хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллага дээрээ төлөвлөгөө
гарган ажиллаж, ажлын байранд хөгжих сургалтыг 13-15 удаа зохион байгуулж давхардсан
тоогоор 3500 гаруй багш хамрагдсан.
Уг хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотоос сургагч багш ирж 2 удаа сургалт явуулж сургууль
цэцэрлэгийн 85-н багшийг хамруулсан.
Бүсийн 8 удаагийн сургалт зөвлөгөөнд сургууль, цэцэрлэгийн 180 гаруй багш, төвийн 6-н
Хөтөлбөрийн хүрээнд төвийн 5-н сургуулийн 5 багш Энэтхэг улсад Англи хэлний 6 сарын
сургалтад хамрагдаж байна.
Аймаг орон нутагтай хамтран Англи хэлний зуны сургалтыг зохион байгуулахаар 100 гаруй
хүүхдийг бүртгээд сургалтыг эхлээд байна.
Сургууль, цэцэрлэгт шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргаж холбогдох
байгууллага, орон нутгийн удирдлагуудад хүргүүлэн УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд 9,11 дүгээр
цэцэрлэгүүдэд 6 сая төгрөгийн тоглоом, Говийн оюу сангийн төслөөр 5 дугаар сургууль 49,0 сая
төгрөгөөр мэдээлэл зүйн кабинетыг байгуулан сургалтад ашиглаж байна.
Насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран багуудын Засаг дарга нар, Нийгмийн ажилтнуудад
заавар зөвлөгөө, хамтарч ажиллах чиглэл өгч багийн иргэдээс шаардлагатай байгаа сургалтын
судалгааг авч сургалт зохион байгуулан хамтран ажиллаж байна.
Насан туршийн боловсролын төв нь 2017 оны 5 сарын байдлаар 30 гаруй байгууллагатай
хамтран ажиллаж амьдрах ухааны чиглэлээр 24 удаагийн 50 цагийн сургалтыг зохион байгуулж,
707 хүнийг хамруулж ажиллалаа. Энэ нь өмнөх оны 5 сартай харьцуулахад / 2016 оны 5 сард 34
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах ажлын хэсэг байгуулагдан 2 удаа
хуралдан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Үүнд: Хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдийн ангиийг 3 дугаар сургууль, 23 дугаар цэцэрлэгт тус тус нээхээр сонгон, тохижилтын
ажлыг эхлүүлээд байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгаа, мэдээллийг шинэчлэн, оношлох үйл ажиллагааг

"Соёл урлагийн хөгжил" хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлууд зохион байгуулагдсан.
Үүнд: 2017.02 дугаар сард ХТЖ-ын уран бүтээлчид "Даланзадгадын үдэш" мюзикль жүжгийг олон
улсын валентины баяраар, 2017 оны 04, 05, 06 дугаар саруудад Дуучин МУСТА Б.Цэрэн-Очир
ахлагчтай уран бүтээлийн бригад "Театрын залуус" тоглолт, дуучин Ш.Ичинхүү, Э.Ууганбаяр,
Д.Отгонбаяр, Ү.Должин нар хамтарсан уран бүтээлийн тоглолтоо, дуучин Б.Ядамдорж,
Б.Бямбадорж нар уран бүтээлийн тоглолтоо, "Туулай сүүлтэй болсон нь" хүүхдийн инээдмийн
мюзикль жүжгийг тоглосон. Говийн бүсийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан уралдаанд ХЖТ-ын
дуучдыг оролцуулсан. 2017.05 дугаар сард БСУГ, ХЖТ-ын бүжгийн багш Ү.Должин, дууны багш
Х.Хатанбаатар, хөгжмийн багш Д.Балганцэрэн нартай хамтран сургууль, цэцэрлэгийн хөгжмийн
багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулсан. 2017 оны 06 дугаар сард
Номын сан ХГБХГ-тай хамтран Даланзадгад сумын хүүхэд багачуудын дунд танин мэдэхүйн АХА
2017 оны эхний хагас жилд сумын ЗДТГ, МХГ-т түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус
малтлага, соёлын өвийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл ирээгүй.
"Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх" 2017 оны сумын төлөвлөгөөний дагуу дараах тэмцээн
уралдааныг зохион байгуулсан. Үүнд:
2017.01.20-23-ны өдрүүдэд Даланзадгад хотын нэрэмжит "Олон хотын өсвөр үеийн гар
бөмбөгийн аварга" шалгаруулах нээлттэй тэмцээн анх удаагаа зохион байгуулж, Дундговь,
Говьсүмбэр, Хэнтий, Багануурын 300 гаруй өсвөрийн тамирчид оролцсон. 2017.04.16-нд 3 дахь
жилдээ сумын Засаг даргын ивээл доор уламжлал болгон зохион байгуулагддаг "Чөлөөт бөх"-ийн
өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 3 дугаар сургуультай хамтран зохион байгуулж, 87
тамирчид оролцсон. 2017.04.17-нд сумын ЗДТГ, БТСГ, Политехник коллеж хамтран Спортын
мастер Б.Ганболдын нэрэмжит өсвөр үеийн "Мини волейбол"-ын аварга шалгаруулах тэмцээнийг
зохион байгуулж, тэмцээнд 288 тамирчид оролцсон нь хүүхэд багачууд волейболын спортыг
сонирхох, хичээллэх ач холбогдолтой болсон. 2017.03 дугаар сард сумын ИТХ, ЗДТГ, ЗАА, ТҮАны албан хаагчдийн дунд "Сагсан бөмбөг", "Гар бөмбөг"-ийн тэмцээнийг зохион байгуулсан.
Даланзадгад хотын нэрэмжит "Олон хотын өсвөр үеийн гар бөмбөгийн аварга" шалгаруулах
нээлттэй тэмцээн, "Чөлөөт бөх"-ийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн, "Мини волейбол"-ын
аварга шалгаруулах тэмцээн, Хөх тэнгэрийн орны хүүхдүүд техник загварын клубийн тамирчид,
Өглөөний дасгал хөдөлгөөн зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж сумын Засаг даргын нөөц
хөрөнгөөс дэмжлэг үзүүлсэн.
Сумын Засаг даргын 2017.04.14-ий А/67 дугаар захирамжаар "Хөдөлгөөний дутагдлаас
урьдчилан сэргийлэх" аяныг өрнүүлэх тухай захирамж гаргасан. Захирамжийн дагуу "Дугуй унах"
аяныг 2 үе шаттайгаар эхлүүлэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Иргэд, хөдөлмөрчдийг нийтийн
"Өрхийн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих" хөтөлбөрийн дагуу Даланзадгад сумаас нийт 80 өрх
сонгогдож 72 өрх судалгаанд хамрагдсан бөгөөд эдгээр өрхийн амьжиргааны төвшинг
дээшлүүлэхийн тулд өрхөөр зочлон гэр үнэлгээ болон нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж өрх тус бүр
дээр төлөвлөгөө боловсруулсан. Нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу "Бэлгийн замын халдварт өвчин",
"Хөгжлийн ирээдүй - Оюунлаг залуучууд" дэд хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэгийг 2 удаа зохион
байгуулж, Даланзадгад сумаас 65 залуучууд оролцож, тус хэлэлцүүлэгт ХБ залуучууд болон
залуучуудын санал хүсэлтийг хүргүүлсэн.
"Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг залуучууд" дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө боловсруулагдаагүй байна.
"Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг залуучууд" дэд хөтөлбөрийн танилцуулга, ёслолын үйл ажиллагаа

Хугацаа болоогүй.
Сумын 2017 оны төсвийн тодотгол 07 дугаар сарын 04-ний өдөр болно.
Хуулийн хугацаа болоогүй.
2018 оны төсвийн төсөл, 2019-2020 төсвийн төсөөллийг 07 дугаар сарын 25-ны дотор
боловсруулан нэгтгэж аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ.
Хуулийн хугацаа болоогүй.
2018 оны төсвийн төслийг 12 дугаар сарын 20-ны дотор батлуулна.
Хуулийн хугацаа болоогүй.
2018 оны төсвийн сар улиралын хуваарийг 12 дугаар сарын 25-ны дотор аймгийн Санхүү төрийн
сангийн хэлтэст хүргүүлнэ.
Орон нутгийн төсвийн 2017 оны 05 сарын байдлаар төлөвлөгөө 327470,2 мян.төгрөг, гүйцэтгэл
414353,9 мян.төгрөг болж 126,5 хувиар биелсэн байна. Төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг нэр
төрлөөр харуулбал үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 54800,0 мян.төгрөг, гүйцэтгэл 116229,4
мян.төгрөг 212,1 хувь, шууд бус орлого төлөвлөгөө 56052,5 мян.төгрөг, гүйцэтгэл 41185,5
мян.төгрөг 73,5 хувь, Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсаны орлого төлөвлөгөөгүй, гүйцэтгэл 22726,2
мян.төгрөг, бууны албан тавар төлөвлөгөө 750,0 мян.төгрөг, гүйцэтгэл 640,0 мян.төгрөг 85,3 хувь,
улсын тэмдэгтийн хураамж төлөвлөгөө 81415,0 мян.төгрөг, гүйцэтгэл 62862,6 мян.төгрөг 77,2
хувь, хог хаягдлын хураамж төлөвлөгөө 49960,0 мян.төгрөг, гүйцэтгэл 56106,7 мян.төгрөг 112,3
Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг сар бүрийн 05ны өдрийн дотор Шилэн дансны вэб сайт, төсвийн ил тод самбарт байршуулан иргэдийг
мэдээллээр бүрэн ханган ажилласан. Шилэн дансны вэб сайтад эхний хагас жилийн хугацаанд
зарцуулсан төсвийн гүйцэтгэл зардлын нэр төрлөөр, хөрөнгө зарцуулсан эрх бүхий албан
тушаалтны шийдвэрүүд PDF хэлбэрээр, цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого,
зарлагын гүйлгээ болон худалдан авалтын талаарх мэдээллийг сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор
байршуулсан. Шилэн дансны вэб сайтад тавигдсан бүх мэдээллийг төсвийн ил тодоор самбарт
сар бүрийн 07-ны өдрийн дотор байршуулсан байна. Шилэн дансны мэдээллийн сайтад орон
Төсвийн 19 байгууллагын санхүүгийн өдөр тутмын гүйлгээг төрийн сангийн үйл ажиллагааны
заавар журмын дагуу хийж гүйцэтгэж байна. Эхний хагас жилийн байдлаар төрийн сангаар 19
байгууллагын 5,8 тэр.бум төгрөгийн 2997 ширхэг гүйлгээний төлбөр тооцоог гүйцэтгэж, хянаж
баталгаажуулсан байна.
Орон нутгийн төсвийн 4 байгууллага, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг 16
байгууллагын 1-6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар 03-ны өдрийн дотор хүлээн авч, 05-ны
өдрийн дотор төрийн санд тулган баталгаажуулан хүлээн авсан байна. Төсвийн гүйцэтгэлийн
мэдээг төрийн сангийн хуулгаар тулган баталгаажуулж, өр авлагын мэдээг нэгтгэн аймгийн
Хугацаа болоогүй.
2017 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор гарган
аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ.

Эхний хагас жилийн байдлаар сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаар гүйцэтгэх төсөл хөтөлбөр,
арга хэмжээний санхүүжилт олгогдоогүй байна.

Аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс Төсвийн удирдах ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөнийг
2017.05.24-ний өдөр зохион байгуулж, төсвийн байгууллагын 20 дарга, эрхлэгч, 11 нягтлан
бодогч, 1 санхүүгийн албаны даргыг бүрэн хамруулсан. 2017.05.25-26-ны өдрийн хооронд
Сангийн яамнаас зохион байгуулсан "НББОУС"-ын сургалтад төсвийн байгууллагын нягтлан
бодогч нарыг бүрэн хамруулсан байна.
2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ
үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал" -д заасны дагуу 2017 оны 01 сард Засгийн газрын тогтоол29, үндэсний хөтөлбөр-9, аймгийн дэд хөтөлбөр-17, аймгийн Засаг даргын захирамж-15, сумын
ИТХ-ын тогтоол-13, сумын Үндсэн чиглэл-135, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр118 тус тус хяналтанд авч эзэнжүүлсэн. Хэрэгжилтийг нэгтгэн 06 сарын 25, 12 сарын 25-нд
холбогдох хэлтсүүд рүү хүргүүлнэ.
2017 оны 01 сард аймаг, сумын ИТХ-ын нийт 14 тогтоол шийдвэрийг хяналтанд авч эзэнжүүлсэн.
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг
/тогтоолын хэрэгжилт улирал бүр, дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг 12 сарын 05-ны дотор/
холбогдох хэлтсүүд рүү хүргүүлэн ажиллаж байна. Сумын ИТХ-ын тогтоол шийдвэрийн
хэрэгжилтийг нэгтгэн хагас, бүтэн жилээр сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд тайлагнана.

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр- 80 заалтыг мэргэжилтэн нарт эзэнжүүлж
хяналтын хуудас хөтлөн ажиллаж байна.
Хяналтанд авсан аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн аймгийн ЗДТГын холбогдох хэлтсүүд рүү 12 сарын 25-ны дотор хүргүүлнэ.

Сумын 2017-2020 онд хөгжүүлэх Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нийт 118 заалт,
сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны Үндсэн чиглэлийн 135 заалтыг ИТХ-аар
батлуулан хяналтад авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Сумын Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 07
дугаар сарын 04-ний хуралдаанаар тайлагнахаар нэгтгэх шатандаа явж байна.

2017 оны 01 сард аймгийн Засаг даргын нийт 15 захирамж, албан даалгаврыг хяналтад авч
эзэнжүүлэн 1 дүгээр улирлын хэрэгжилтийг 03 дугаар сарын 25-нд холбогдох хэлтэс рүү
хүргүүлсэн. 2 дугаар улирлын хэрэгжилт нэгтгэгдэх шатанд байна.

Засгийн газрын 322 дугаар тогтоолын дагуу Орон тооны бус ХШҮБаг нь 2017 онд хийгдэх хяналтшинжилгээ хийх ажлын төлөвлөгөөг 3 бодлого 18 ажлын хүрээнд гарган Тамгын даргаар
батлуулсан. Харьяа байгууллагуудад тогтоол шийдвэрүүдийг хяналтанд авах талаар 1 удаагийн
сургалт зохион байгуулсан. Сургууль, цэцэрлэгүүдийн гадна дотно орчны эрүүл аюулгүй байдал,
хүнсний аюулгүй байдал, орчин нөхцлийн стандартын дагуу хяналт үнэлгээ тогтоох ажлын хэсэг
06 сарын 07, 08, 09-ний өдрүүдэд ажиллаж заавар зөвлөмжөөр хангаж ажилласан. Мөн 2017 оны
03 дугаар сарын 15-ны Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоолын дагуу "Бодлогын баримт бичгийн
хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
Дайчилгааны тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу Улсын болон цэргийн дайчилгааны
төлөвлөгөөнд 1, 2 улирлын улирлын тодотголыг бүрэн хийж, 32 иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагыг үүрэгжүүлэн дайчилгааны даалгаврыг бүрэн биелүүлсэн.
Байлдааны бэлэн байдал, нөхөн хангалтын төлөвлөгөөний тодотголын хагас жилээр хийж холбоо
Батлан хамгаалахын сайдын 2010 оны н/02 дугаар тушаал, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
цэргийн штабаас зохион байгуулсан "Цэргийн бэлтгэл"-ийн багийн Засаг дарга нарын сургалтад
6, Тамгын дарга нарын сургалтанд 2 албан хаагч оролцсон.
Батлан хамгаалах тухай хууль, Цэргийн албаны тухай хуулийн холбогдох заалтуудын дагуу 2017
оны Нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын үзлэгийг 1, 3, 5, 7 дугаар багуудыг хамруулан зохион
байгуулж оролцвол зохих Хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтний 93 хувийг хамруулан, хугацаат
цэргийн хяналтын тоог 143 хувиар биелүүлсэн. Цэргийн албанаас бэлтгэлээр халагдсан дайчдыг
Батлан хамгаалахын сайдын аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2017 онд хамтран ажиллах
гэрээний 2.7 дахь заалтын дагуу Цэрэг татлагын үзлэгээр эрүүл мэндээр цэргийн албанд
тэнцээгүй 86 иргэний судалгааг гарган ӨЭМТ, БОЭТ-д өгч үзлэгт хамруулан эрүүлжүүлэх, эмчлэх
талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна
Сум, багийг цэргийн бүртгэлийн нэгдсэн программ, бүртгэлийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх бэлтгэл
ажлыг бүрэн хангасан. Багуудад улсын нууцад хамаарах бичиг баримтыг хадгалах нууцын плаш 8ийг олгуулсан. Батлан хамгаалах анхан шатны суурь судалгааны тодотгол, шинэчлэлт 10 хувиар
сайжирсан.
Аймгийн Засаг даргын ОБГ-ын дарга болон сумын Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний
дагуу Даланзадгад сумын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлтийг шинэчлэн баталгаажуулсан. Сумын
Онцгой комисс-9, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн 66-н аврагчийг Засаг даргын А/38 тоот
захирамжаар баталгаажуулсан
"Говийн чоно-2017" Гамшгийн хор уршгийг арилгах олон улсын сургууль, команд штабын
хамтарсан сургуулийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн дадлагад амжилттай ажиллаж, төрийн
байгууллагын ажилтнууд болон сумын мэргэжлийн ангийн аврагч 528 иргэнийг ажиллуулж, 22680
Батлан хамгаалахын сайд, аймгийн Засаг даргатай 2017 онд байгуулсан хамтран ажиллах
гэрээний дагуу Цэргийн насны болон өмнөх насны залуучууд, иргэдэд цэрэг эх оронч үзэл,
хүмүүжил олгоход чиглэсэн уулзалт ярилцлага, кино лекц зэрэг 7 удаагийн арга хэмжээг багууд
Аймгийн Засаг дарга, Батлан хамгаалахын сайдтай 2017 онд байгуулсан хамтран ажиллах
гэрээний дагуу Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойгоор ЕБС, Политехникийн
коллежийн сурагчдыг оролцуулсан цэрэг спортын "Дөл" тоглолт, "Цэргийн нэг өдөр" арга хэмжээг
ЗХ-ний 167-р анги, сургуулиудын удирдлагуудтай хамтран зохион байгуулж 265 сурагчийг
Политехникийн коллежид хугацаат цэргийн алба хааж байгаа 68 цэргийг суралцуулж байна
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