ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
НЭГ. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР:
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид 9-р сард 2 удаа
хуралдаж нийт 14 асуудал хэлэлцэж, тогтоолоор баталлаа.
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 06 дугаар
сарын 24-ний өдрийн 42 дугаар тогтоолоор Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 4
дүгээр сургуулийг Төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Ц.Дашдорж агсаны нэрэмжит
болголоо. Нээлтийн арга хэмжээнд аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батжаргал, аймгийн
Засаг дарга В.Рэнцэндорж, Алтайн Хөгжил 21-р зуун ТББ-ын тэргүүн Ц.Баянмөнх,
аймгийн БСУГ-ын дарга, сургуулийн удирдлагууд оролцлоо. Аймгийн ИТХ-ын дарга
Л.Батжаргалын санаачлагаар аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аймгийн
зөвлөгөөнийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр Алтай хотод зохион
байгууллалаа. Зөвлөгөөний нээлтийн үйл ажиллaгаанд аймгийн ИТХ-ын дарга
Л.Батжаргал, аймгийн Засаг дарга В.Рэнцэндорж нар оролцлоо.
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал 9 дүгээр сард 2 удаа хуралдаж, 21 асуудал
хэлэлцэж тодорхой шийдварүүд гаргалаа.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын
газартай хамтран 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-нөөс 11-ний өдрүүдэд зохион
байгуулсан “Баруун бүсийн аймгуудыг туршлага судлуулах” уулзалт арга хэмжээнд
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын
хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн төлөөлөл
оролцлоо. Тус арга хэмжээний үеэр Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
болон хэлтсүүдийн ажил, Даланзадгад сумын ИТХ, Засаг даргын Тамгын газрын үйл
ажиллагаа, аймгийн төвд хийгдсэн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын
ажлуудтай танилцаж туршлага судалснаас гадна аймгуудын дунд чөлөөт уулзалт,
харилцан туршлага солилцох үйл ажиллагаа боллоо. Өмнөговь аймагт хийгдсэн
хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, шинээр санаачилан хэрэгжүүлсэн ажлуудтай
танилцаж, туршлага судалсан талаарх мэдээллийг 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр албан
байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын шуурхай зөвлөгөөнд танилцууллаа.
Аймгийн төвийн албан байгууллагын дарга эрхлэгч нарын шуурхай зөвлөгөөн 9
дүгээр сард 3 удаа хуралдаж, тус шуурхайгаас сүүлийн 3 сарын хугацаанд өгсөн
үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт, зөвлөмжийг
боловсрууллаа.
Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг
хөтлөлтийн улсын үзлэгийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-27-ны өдрүүдэд сумдад
явуулж, батлагдсан үзүүлэлтийн дагуу дүгнэлээ.
НҮБ-ын хүүхдийн сангийн Орон нутгийн хөтөлбөрийн дунд хугацааны
үнэлгээний зөвлөлдөх уулзалт 2019 оны 09 сарын 30, 10 сарын 01-ны өдрүүдэд
зохион байгуулагдлаа. Тус уулзалтаар Хөтөлбөрийн дунд хугацаа буюу 2017 оноос
өнөөдрийг хүртэлх хүрсэн үр дүнг үнэлэх, цаашид хөтөлбөрт өөрчлөлт хийх
шаардлагатай эсэх талаар хэлэлцэж, зөвлөлдлөө. Мөн 2020-2021 онд хамтран
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээ тодорхойллоо. НҮБ-ын хүүхдийн сангийн
шадар суурин төлөөлөгч Спесиоз Хакизимана болон хүүхдийн сангийн ажилтнууд
холбогдох яамны мэргэжилтнүүд нийт 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллалаа.

Баруун бүсийн аймгуудын Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын сонгуультан,
ажилтнуудын туршлага солилцох уулзалт, зөвлөгөөн, урлаг, спортын наадам Ховд
аймагт 09 дүгээр сарын 13-16-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Спортын тэмцээнд Ховд, Увс, Говь-Алтай, Баян-Өлгий, Завхан аймгуудын ИТХын Төлөөлөгчид, аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны төлөөлөл 120 гаруй сонгуультан,
ажилтнууд оролцож, 7 төрлөөр өрсөлдөн, аваргуудаа шалгаруулав.
ХОЁР. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:
Монголын хуульчдын
холбооноос аймагт хуульчийн мэргэжлийн үйл
ажиллагаа явуулж байгаа хуульчдад 2019 оны 9 дүгээр сарын 12,13-ний өдрүүдэд
сургалт зохион байгууллаа. Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын гурван багц цаг олгох
сургалтад тус аймагт хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж буй 30 гаруй
хуульч хамрагдлаа.
Сургалтын үеэр орон нутгийн хуульчдаас санал болгосон сэдэвт тулгуурлан
Нийслэлийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Халиунаа
“Захиргааны хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа", "Төрийн албаны хуулийн
шинэчилсэн найруулга”, “Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн зохицуулалт, шүүхийн
практик” сэдвээр, УЕПГ-ын Мониторингийн хэлтсийн хяналтын прокурор Г.Оюунбаяр
“Монгол Улсын мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтийн
талаар”, “Эдийн засгийн гэмт хэргийн онцлог, түүнийг шалгахад анхаарах асуудал”
сэдвээр, АШУҮИС-ийн багш, доктор, дэд профессор, хууль зүйн магистр М.Цэрэнбат
“Стресс менежмент” сэдвээр тус тус хичээл заалаа.
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 44 дүгээр
тогтоолоор батлагдсан Архигүй-Алтайчууд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж
ажиллах талаар сум, агентлагийн дарга нарт аймгийн Засаг даргын 2019 оны 09
дүгээр сарын 18-ны өдрийн 1/1407, 1/1408 дугаар албан бичгүүдээр үүрэг чиглэлийг
хүргүүллээ.
Байгууллагын дарга нарын шуурхай зөвлөгөөнд 2019 оны 09 дүгээр сарын 30ны өдрөөс эхлэн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагууд болон
сургууль, цэцэрлэг, нэгдсэн эмнэлэг, төрийн өмчит компани, орон нутгийн өмчит аж
ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар зэрэг 50-н байгууллага Архигүй –Алтайчууд
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тайлан мэдээллийг
хуваарийн дагуу 7 хоног бүр 1 дэх өдөр танилцуулж байна.
“Авлигагүй нийгэмд иргэн бүрийн оролцоо” сэдэвт сарын аяны удирдамжийг
2019 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр аймгийн Засаг даргаар батлуулан 10 дугаар
сарын 01-нээс 11 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.
ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ЧИГЛЭЛЭЭР
2019 оны 09 сард улсын төсөвт 112440,0 мян.төг, орон нутгийн төсөвт
731325,7 мян.төг нийт 843765,7 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй
ажилласнаас улсын төсөвт 86774,8 мянган төгрөг, орон нутгийн төсөвт 782018,9

мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт урьдчилсан байдлаар улсын төсөв
77,2 хувьтай, орон нутгийн төлөвлөгөөний биелэлт 106,9 хувьтай байна.
Урьд оны татварын тайлангийн болон хяналт шалгалтын актын 2908241,9
мянган төгрөгийн өрийн үлдэгдэлээс 1520401,3 мянган төгрөгийг, тайлант оны
4515914,1 мянган төгрөгийн ногдлоос 4115047,5 мянган төгрөгийн өрийг барагдуулан
ажиллаа.
‘’Алтайн хүдэр’’ ХХК нь хяналт шалгалтын актын төлбөрийн 1352301,6 мянган
төгрөгийн өрийн үлдэгдэлээс 2019.09.30-ны байдлаар 233170,0 мянган төгрөгийн
өрийг төлсөн байна.
Татварын удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлсэнтэй холбоотой татварыг
нэхэмжлэл болон төлбөрийн даалгавраар төлүүлж байгаа бөгөөд 2019 оны 09 сард
1401 нэхэмжлэлээр 552995,1 мянган төгрөгийн татвар төлүүлсэн байна.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Авто замын гэрлэн дохио,
камер суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Т.Ууганжаргал
ахлагчтай иргэдийн бүлэг” шалгарсан тул захиалагчид гэрээ байгуулан ажиллах
үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг хүргүүлэв.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн
гэрэлтүүлэг хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Т.Ууганжаргал
ахлагчтай иргэдийн бүлэг” шалгарсан тул захиалагчид гэрээ байгуулан ажиллах
үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг хүргүүлэв.
Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Алтай
суманд Спорт заалны барилга барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендерт “Дуулгат мөрөн” ХХК шалгарсан тул захиалагчид гэрээ байгуулан ажиллах
үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг хүргүүлэв.
Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай, Акталсан хөрөнгийг үнэ тогтоон
худалдан борлуулах тухай, Хувьчлах хөрөнгийн жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулж,
хөрөнгө хувьчлах тухай асуудлуудыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар
оруулж шшийдвэрлүүллээ.
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн Нээлттэй дуудлагын
худалдааг 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр зохион байгуулж, 5,0 сая төгрөгийг
орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр боллоо. Уг дуудлагын худалдаагаар нийт 2
барилга, 3 автомашиныг оруулж, 1 автомашин худалдагдсан болно.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Нэгдсэн эмнэлгийн "Аз
жаргалын цэцэрлэгт хүрээлэн"-д тохижилт хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах тендерт “Б.Батчимэг ахлагчтай иргэдийн бүлэг” шалгарсан тул
захиалагчид гэрээ байгуулан ажиллах үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг хүргүүллээ.
Орон нутгийн төсвийн урсгал хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх аймгийн Засаг
даргын Тамгын газрын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт
“Аяга-Уул” ХХК шалгарсан тул захиалагчид гэрээ байгуулан ажиллах үнэлгээний
хорооны зөвлөмжийг хүргүүлэв.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Алтай хотын 70 жилийн
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендерт “О.Бат-Эрдэнэ ахлагчтай иргэдийн бүлэг” шалгарсан тул захиалагчид гэрээ
байгуулан ажиллах үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг хүргүүлэв.
Худалдах хөрөнгийн жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулж, хөрөнгө худалдах
тухай, дахин дуудлагын худалдаа явуулах тухай, хөрөнгө акталж, данснаас хасахыг

зөвшөөрөх тухай
асуудлуудыг аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлж, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар шийдвэрлүүллээ.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Баян-Уул
суманд инженерийн хийцтэй 2 худаг гаргах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендерт “Сойл-Инжинеринг” ХХК шалгарсан тул захиалагчид гэрээ байгуулан
ажиллах үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг хүргүүллээ.
Гамшгийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Малчдад захиалгын дагуу 160
тонн өвс нийлүүлэх барааны нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт нэг ч
оролцогч материал ирүүлээгүй тул дахин зарлалаа.
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын тусламжийн хөрөнгөөр
санхүүжилт нь хийгдэх Аймгийн аюулгүйн нөөцөд өвс бэлтгэн нийлүүлэх барааны
нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт 1 оролцогч материал ирүүлсэн боловч
шаардлага хангаагүй тул дахин зарлалаа.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн
зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний нээлт боллоо. Тендер үнэлгээний
шатандаа байна.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Мал эмнэлгийн
гэрчилгээний үндэсний систем нэвтрүүлэх 2 багц ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах тендерийн 1 дүгээр багцад “Дижитал медик” ХХК, 2 дугаар багцад
“Альфа зууч” ХХК шалгарсан тул захиалагчид гэрээ байгуулан ажиллах үнэлгээний
хорооны зөвлөмжийг хүргүүлэв.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Алтай хотын хатуу
хучилттай авто зам дагуу тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх ажлын тендерт оролцогч
шалгараагүй тул дахин зарлалаа.
Тус газарт иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг 2019 оны 3 дугаар улирлын
байдлаар гарган Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлэв.
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд
тусгах саналыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Хантайширын нуруунд
байгалийн түүхийн музей бүхий алсыг харах зориулалт бүхий цамхаг барих ажлын
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг дахин зарлалаа.
Бүгд найрамдах Хятад ард улсын хандивын хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт автомашин нийлүүлэх барааны тендерийг
дахин зарлалаа.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Хүүхдийн паркын
тоглоомын тоог нэмэгдүүлэх /2 ширхэг/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендерийг зарлалаа.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Хүүхдийн паркын
тоглоомын тоог нэмэгдүүлэх /2 ширхэг/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендерийг зарлалаа.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх LED дэлгэц суурилуулах,
тохижуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлалаа.
ДӨРӨВ. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР
Засгийн газрын 285 дугаар тогтоолын хүрээнд аймгийн аюулгүй нөөцөд 200тн
өвс худладан авах ажиллагааг зохион байгууллаа.
Малчдын түвшинд 2629 тн хадлан бэлтгэсэн бөгөөд сумуудын аюулгүй
нөөцдөө 50 тн өвс бэлтгэхээс 230,8 буюу 25,6%-тай бэлдээд байна.

Аймгийн хэмжээнд 17 сумын давхардсан тоогоор 2541 малчны 514.5 тн хонины
ноос, 74,3 тн тэмээний ноос нийт 588,7 тн ноосны баримт холбогдох материал
ирснийг тулгалт хийж баталгаажуулан ХХААХҮЯаманд илгээсэн.
Дэлхийн зөн ОУБ-ын Говь-Алтай ОНХ-тэй хамтран жижиг, дунд үйлдвэр
эрхлэгчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, санхүүгийн мэдлэгийг сайжруулах, мэдээллээр
хангах, ижил төрлийн үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцуулах,
туршлага солилцох бизнес аялалыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-06-ны өдрүүдэд
Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. Тус аялалд аймгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн
төлөөлөл оёдол,
гутал, мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 10 жижиг, дунд үйлдвэр
эрхлэгчид оролцлоо.
Үйлдвэрлэл эрхлэгчид “Хүнс судлалын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн”, Хөнгөн
үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн, “Армоно” арьс ширний үйлдвэр, “Эко пак
Монгол” сав баглаа боодлын үйлдвэр, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн жижиг дунд
үйлдвэрийн дэмжих төв, “Өүлэн менч” оёдлын үйлдвэр, “Витавит” ус, ундааны
үйлдвэр зэрэг нийт 10 үйлдвэрээр орж үйл ажиллагаатай танилцлаа.
ЖДҮХСангаас зээл авахаар шалгарсан төслүүд
арилжааны банкуудаар
судлагдаж байгаа бөгөөд Р.Санжжав, Д.Ямпил, Сулин дэнж хоршооны төслийн
шийдвэр гарч нийт 160.0 сая төгрөгийн санхүүжилт ХХААХҮ-ийн яамны ЖДҮХ
сангаас олгогдоод байна.
Атрын 60 жилийн ойг тэмдэглэхтэй холбоотойгоор ХХААХҮЯамнаас
томилогдсон ажлын хэсгийг хүлээн авч Есөнбулаг сумын улсын аварга тариаланч
П.Гансүхийн хүлэмжний аж ахуй, Шарга сумын Урд голын тариаланчидтай уулзуулан
баримтат киноны зураг авалт боллоо.
Ургамал түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн
гэрчилгээг бүх сумдад хүргүүлэв.
Манай аймаг 2019 онд нийт 1381.5 га-д тариалалт хийсэн байна.Үүнд: Үр тариа
278 га, төмс 96.4 га, хүнсний ногоо 59 га, малын ногоон тэжээл 720.2 га, эмийн
ургамал 131 га, жимс, жимсгэнэ 97.2 га-д тус тус тариалсан байна.
Одоогийн байдлаар нийт 394,1 га-аас 1604,7 тн ургац хураан авсан байна. Үүнд: Үр
тариа 9.5 га-аас 39.5 тн, төмс 39.7 га-аас 280 тн, хүнсний ногоо 36.1 га-аас 335 тн,
ногоон тэжээл 288.5 га-аас 919.6 тн, жимс, жимсгэнэ 20.3 га-аас 30.6 тн-ыг тус тус
хураан авсан байна. Ургац хураалтын ажил 30%-тай явагдаж байна.
“Намрын ногоон өдрүүд” нэгдсэн арга хэмжээний Эрүүл хүнс үзэсгэлэн
худалдаанд Говь-алтай аймгаас Суль, цулихарын гурил,алтай цай, хөх арвайн бэлэн
бүтээгдэхүүн, говийн хүч цай, чацарганы тос, хөх арвайн гурил, чипсэн ааруул, цагаан
доктор, газрын алим зэрэг бүтээгдэхүүнээр амжилттай оролцож 30.0 сая төгрөгийн
борлуулалтыг хийлээ. Тус үзэсгэлэн худалдаанаас Баян таян ХХК-ний "Цагаан
доктор" нэрийн бүтээгдэхүүн савласан аарц нь Орон нутгийн шилдэг хүнс өргөмжлөл,
цом хүртлээ.
“Алтай түншлэл -2019”, “Үржлийн шилмэл мал-2019” үзэсгэлэн худалдааг 09
сарын 20-21-ний өдрррүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Үзэсгэлэн худалдаанд 5
аймаг, 18 сумын 130 гаруй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид үндэсний хувцас, гутал,
төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, сүү цагаан идээ, гар урлал, нийтийн хоол зэрэг
80 гаруй нэр төрлийн, бүтээгдэхүүнүүдийг үзүүлэн сурталчилж, 80.0 сая төгрөгийн
борлуулалт хийгджээ. Баруун бүсийн аймгуудаас оролцогчид чацаргана, байгалийн
жимс, жимсгэнэ, зөгийн гаралтай бүтээгдэхүүн зэрэг аймаг бүрийнхээ брэнд болсон
бүтээгдэхүүнээр оролцлоо. “Үржлийн шилмэл мал” үзэсгэлэн худалдаанд Цогт,
Тонхил сумаас бусад 16 сумын 60 гаруй малчин 259 толгой мал оролцож, 40 гаруй

үржлийн шилмэл мал борлуулагдаж 14.5 сая төгрөгийн борлуулт хийгдсэн байна. Тус
үзэсгэлэн худалдааны 40 хувийг сүү цагаан идээ, 35 хувийг төмс, хүнсний ногоо, 15
хувийг хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үлдсэн 10 хувийг хүнсний болон бусад
нэрийн бүтээгдэхүүнүүд эзэлж байна.
ТАВ. БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
Газрын харилцааны чиглэлээр
Монгол улсын иргэнд газар өмчлөлийн тухай хуулийн дагуу хүсэлт ирүүлсэн 43
иргэний өргөдөлийг хүлээн авч 2019 08 сарын 07-ны А/392 тоот захирамжаар
өмчлүүлсэн. Газрын харилцаа, барилга, хот, байгуулалтын газрын даргын үүргийг түр
орлон гүйцэтгэгч Б.Бямбадоржийн баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсэг 2019
оны 08 сарын 21-ноос 26-ны өдрүүдэд Халиун, Эрдэнэ, Чандмана, Дэлгэр сумдад
ажилласан. Мөн аймгийн Засаг даргын Газар албадан чөлөөлүүлэх захирамж
гарсантай холбогдуулан зөвшөөрөлгүй сунгасан, газар ашигласан хүмүүст мэдэгдэх
хуудас хүргүүлсэн.
Газар зохион байгуулалтын 09 дугаар тогтоол гарсантай холбогдуулан
төлөвлөгөөнд санал өгсөн боловч тухайн байршил, зориулалт нь батлагдаагүй иргэнд
мэдэгдлээ.
Зөвшөөрөлгүй газараа сунгасан Иргэн Б.Гүррагчаа, Ё.Хатанбаатар, Алтай,
Нэргүй нарт мэдэгдэх хуудас хүргүүллээ.
Есөнбулаг сумын Харзат багийн дундуур явсан авто замын трасст орсон 2
иргэний нөхөн олговорт 650,0 мянган төгрөг өгч газрыг нь чөлөөлүүлж явган хүний
явах замыг тавих боломжтой боллоо.
Сумын газрын даамлын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийх зорилгоор 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ноос 26-ны хооронд Баян-Уул сум,
Жаргалан сум, Тайшир сумдад ажиллаж, ГЗБГЗЗгазарт 2019 оны 08 дугаар сарын 27ны өдрийн 359 тоот албан бичгээр Тайшир сумын нэрийн зургийг Газарзүйн нэрийн
мэдээллийн сангийн батлагдсан загварын дагуу хийж гүйцэтгэн хүргүүлэв.
GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц буюу CORS-ийн суурилуулсан багана
доргилттой байгаа бөгөөд үүнийг засаж янзлан мэдээг ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн
Шинээр баригдах гэж буй төв цэнгэлэдэх хүрээлэнгийн газрын эргэлтийн 5
цэгийг газар дээр нь тэмдэгжүүлэн геологийн компанитай хамтран дээж авч
ажилласан.
Газрын кадастрын зураг 21 иргэнд гаргаж өгч, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ
15 иргэнд олгож, гэрээ байгууллаа.
Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр
Бигэр сумын 100 ортой сургуулийн дотуур байрны барилга, Есөнбулаг сумын
Харзат багт 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Бигэр сум, 320 хүүхдийн сургуулийн
барилга, Төгрөг сумын 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажил,
Есөнбулаг сумын 3.49 км хатуу хучилттай авто зам, явган зам дугуйн зам барих
ажил, Дэлгэр сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил,
Есөнбулаг сумын 5 км газарт 0,4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах
ажил, Есөнбулаг сум, Усан бассейны барилга угсралтын ажил, Цээл сум, Алтайн
хүдэр, "Мобиком Корпораци" ХХК-ийн Үүрэн телефоны GSM системийн станцын
барилга, бичил долгионы 25 м өндөр төмөр цамхагийн барилга угсралтын ажил нийт
9 ажлын Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ гаргасан.
Дэлгэр сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга угсралтын ажил, 75 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил, Жаргалан сумын цэцэрлэгийн засварын ажил,
Шарга сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын ажил, Есөнбулаг сумын усан

бассейны барилга угсралтын ажил, Номын сангийн барилга угсралтын ажил,
Мэргэжлийн хяналтын газрын барилга угсралтын ажил, Харзат багийн 100 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлуудад захилагчийн техник, хяналтын ажлыг 08
сарын 10-26-ны хооронд газар дээр нь явж хийсэн.
Алтай сумын цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд шууд гэрээ байгуулах
аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу
3 компанид үнийн санал явуулан
шалгаруулж гэрээ байгуулсан.
Мэргэжлийн хяналтын газрын барилга, Тайшир сумын сургуулийн дотуур
байрны гэрээт хугацааг сунгах хүсэлтийг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн.
"Алтайн гэрэлт өргөө" ХХК, "Жи жи ай" ХХК -ийн тоосгонд лабораторийн
шинжилгээ хийсэн.
Сумдын төвд жишиг гудамж бий болгож тохижуулах ажлын Баян-Уул, Хөхморьт,
Цогт, Шарга сумдын ажил гүйцэтгэх гэрээт хугацааг сунгах асуудлыг шийдвэрлэх
тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын 2019 оны 08 сарын
01-ний 317 дугаар албан бичгийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүллээ.
Алтай хотод Дулааны станц барих ажлын хүрээнд төслийн багийнхан 08 сарын 19нөөс 22-ний өдрүүдэд Алтай хотод ажиллах үеэр Алтай хотын 2 дугаар хэлхээний
дулааны ачааллын тооцоог УДДТөв тус бүрээр тооцож ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгөв.
Есөнбулаг сумын ЗДТГ-т хот доторх нийтийн тээврийн судалгааг хавсралт
хүснэгтийн дагуу гарган ирүүлэх тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын
газрын даргын 2019 оны 08 сарын 14-ний 338 дугаар албан бичгийг хүргүүллээ.
Авто тээврийн газарт хот доторх нийтийн тээврийн судалгааг хавсралт хүснэгтийн
дагуу гарган ирүүлэх тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын
даргын 2019 оны 08 сарын 14-ний 336 дугаар албан бичгийг хүргүүллээ.
“Ди Ди Эй Жи” ХХК-д орон нутгийн судлах музейн барилгын трасст холбооны
шугам давхцаагүй тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын
2019 оны 08 сарын 08-ний 327 дугаар албан бичгийг хүргүүлэв.
Орон нутгийн өмчийн газарт Алтай хотын 3 замын уулзварт гэрлэн дохио хийх
ажил, Соёл амралтын хүрээлэнгийн гэрэлтүүлэг, Гэрэл зургийн музейн архитектур
төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулан хүргүүлэв.
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан боловсруулах ажлын хүрээнд
цуглуулсан баримт материал, мэдээлэл бүрдүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал болон
Алтай хот доторх нийтийн тээврийн талаарх судалгааг холбогдох газруудаас авч
нэгтгэн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын 2019 оны 08
сарын 15-ний 341 дугаар албан бичгээр Газар зохион байгуулалт, геодези зурагзүйн
газарт хүргүүлэв.
Есөнбулаг сумын 2 дугаар хэлхээний дулааны шугам сүлжээний зураг төсөл
боловсруулах ажлын даалгавар боловсруулав.
Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-т сумдын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, дотуур байр,
усан бассейн зэрэг 15 барилгын зураг төсөл, газрын захирамж, техникийн нөхцөл
зэрэг шаардлагатай материалуудыг бүрдүүлэн хүргүүлэв.
ЗУРГАА. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, ДЗМОУБ-ын ГАА
ОНХ-ийн “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах” төсөлтэй хамтран 2019 оны 09
дүгээр сарын 15-17-ны өдрүүдэд “Инээмсэглэл-Эерэг хандлага” багийн эмчийн
зөвлөгөөн, тойрон сургалтыг зохион байгуулж нийт 60 гаруй багийн эмч хамрагдлаа.
Зөвлөгөөнд аймгийн Засаг дарга В.Рэнцэндорж, орлогч дарга Даваадорж нар

оролцож үг хэлэн багийн эмч нарын санал, хүсэлт, тулгамдаж байгаа асуудал
түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцлаа. Мөн энэ үеэр багийн эмчээр тогтвор
суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа Баян-Уул сумын сум дундын эмнэлгийн
Алтангадас багийн эмч Д.Нансалмаа, Баянтоорой тосгоны Гэгээт багийн эмч
Ж.Болормаа нарыг аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”, мөнгөн шагналаар, Цогт
сумын Баян-Өндөр багийн эмч Ж.Батсайханыг аймгийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр тус тус
шагналаа. Зөвлөгөөний үеэр багийн эмчийн төлөвлөлт, тайлагналт, эх, хүүхдийн
эрүүл мэндийг сайжруулах болон урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэгт багийн
эмчийн оролцоо, яаралтай болон гэмтлийн үеийн тусламж сэдвээр тойрон сургалт
хийж, сэдэв бүрт бүлгийн ажил хийж ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийлээ.

Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын Байгууллагын санхүүжилтээр “Эх хүүхдийн
эрүүл мэндийг сайжруулах” төсөл 2015 оны 5 дугаар сараас эхлэн хэрэгжсэн бөгөөд
тухайн үед 1000 амьд төрөлтөд 30.3 промиль байсан 5 хүртэлх насны хүүхдийн
эндэгдлийг бууруулах зорилготойгоор 14 суманд, 2018 оноос 19 сум, тосгонд үйл
ажиллагаагаа амжилттай явууллаа.Төслийн хаалтын үйл ажиллагаанд ДЗМОУБ-ын
Монгол дахь суурийн төлөөлөгч Флипп Эварт, үйл ажиллагааны захирал Л.Энхзул,
Баруун бүсийн Ц. Амгалан, Аймгийн ЗДТГ, ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд болон төслийг
хамтран хэрэгжүүлсэн сумдын удирдлагууд, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч,
эмнэлгийн мэргэжилтэн, эцэг, эх, асран хамгаалагч, эрүүл мэндийн сайн дурын
идэвхтнүүдийн төлөөлөл 200 хүн оролцлоо.

Эрүүл мэндийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Үндэсний
Статистикийн хорооны нарын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу Үндэсний
статистикийн хорооны Дотоод аудит хяналт үнэлгээний хэлтсийн даргаар ахлуулсан
статистикийн улсын байцаагч нараас бүрдсэн баг албан ёсны статистикийн
мэдээллийн чанар, анхан шатны бүртгэл хөтлөлт, Зөрчлийн тухай хуулийн
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх зорилгоор 2019 оны 9 дүгээр сарын 18ний өдрөөс 26-ний өдрүүдэд Төгрөг, Шарга, Дэлгэр, Есөнбулаг сумдын цэцэрлэг,
сургууль, соёлын төв, номын сан, орон нутаг судлах музей, эрүүл мэндийн
байгууллагууд, сумдын ЗДТГ-уудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.
НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн шадар суурин төлөөлөгч Спесиоз Хакизимана болон
холбогдох албаны хүмүүс 2019 оны 09 дүгээр сарын 30, 10 дугаар сарын 01-ны
өдрүүдэд Говь-Алтай аймагт ажиллаж аймгийн ЗДТГ, ЭМГ бусад төрийн
байгууллагуудтай хамтран “Орон нутгийн хөтөлбөрийн дунд хугацааны үнэлгээний
зөвлөлдөх уулзалт”-ыг зохион байгуулж нийт 70 гаруй хүн оролцож байна. Энэ
зөвлөлдөх уулзалтын зорилго нь хөтөлбөрийн дунд хугацаа буюу 2017 оноос
өнөөдрийг хүртэлх хүрсэн үр дүнг үнэлэх, цаашид 2020-2021 онд хийх ажлын
төлөвлөгөөг хэлэлцлээ.

Нэгдсэн эмнэлгийн ур хэсэгт байрлах “Аз жаргалын цэцэрлэгт хүрээлэн”-гийн
тендерийн үнэлгээний ажлын хэсэг хуралдаж Батчимэг ахлагчтай иргэдийн бүлэг
шалгарлаа.
Манай аймагт “ОРБИС” олон улсын хөтөлбөр нь хүүхдийн хараа хамгаалах
чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэж сонгогдсон Баян-уул, Бигэр, Дэлгэр,
Тонхил, Цогт, Чандмана, Эрдэнэ сум, аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын I, II, III,
Хантайшир эрдэм цогцолбор сургуульд суралцдаг сурагчдын судалгааг гаргаж
хүргүүллээ.
2019 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр Эмгэг судлалын үндэсний төвөөс
“Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмэгтэйчүүдийн эмч,
сувилагч нарыг чадавхижуулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулж эмч, эмнэлгийн
мэргэжилтэн 27 хүн хамрагдлаа.
Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газартай хамтран хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний
дагуу хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан 2 сурагчид эрүүл
мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа.
“Хавдаргүй-Алтай” хавдарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг Халиун, Бигэр,
Чандмань, Эрдэнэ, Баянтоорой, Цогт, Цээл, Алтай, Бугат, Төгрөг зэрэг 10 сумын
зорилтот бүлгийн иргэдэд 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-наас 14-ний өдөр хүртэл

зохион байгуулж, хүний гавьяат эмч Г.Пүрэвдоржоор ахлуулсан эмэгтэйчүүдийн мэс
заслын эмч Ням-Од, толгой, хүзүүний
мэс заслын эмч
Б.Болормаа,
элэг,
цөс,
нойр
булчирхайн эмч Нямсүрэн, хэт авиан
оношлогооны эмч Мөнхзаяа, лаборант
Э.Бадамгарав нарын бүрэлдэхүүнтэй
баг ажиллалаа.

Үзлэг, шинжилгээнд давхардсан тоогоор нийт 2650 хүн хамрагдснаас хавдрын
урьдал өвчинтэй 305, хоргүй хавдар 174, хортой хавдар 18, дахисан хавдар 11,
хортой хавдар гэж сэжиглэсэн 3, эсийн шинжилгээ 69, эдийн шинжилгээ 6, мэс
ажилбар 13-ийг хийсэн байна.
Сэтгэл ханамжийн судалгааг 500 үйлчлүүлэгч, 102 эрүүл мэндийн ажилтнаас авч,
хавдраас урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааг 470 хүнд хийлээ.
ДЭМБ-аас зохион байгуулж буй “Бэлгийн замаар дамжих халдварын эрт
илрүүлгийн үзлэгийг нэмэгдүүлж,
тандалтын тогтоолцоог сайжруулъя” сэдэвт 1
өдрийн сургалтанд ЭМГ-ын
мэргэжилтэн, Нэгдсэн эмнэлгийн Чанарын албаны
дарга, БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын эмч нар хамрагдлаа.
“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн дунд хугацааны үнэлгээг ЭМЯ-д
хүргүүллээ.
ДОЛОО. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:
2019-2020 оны хичээлийн жилд 29 сургуульд 1-р ангид 1289 сурагч элсэж, 574
бүлэгт 11721 сурагч суралцаж, нийт 1350 ажилтан, үүнээс 720 багш ажиллана.
Сургуулийн өмнөх боловсрол: 2019-2020 оны хичээлийн жилд 29 цэцэрлэгт 1800
хүүхэд шинээр элсэж, 169 бүлэгт 4282 хүүхэд суралцаж, нийт 520 ажилтан, үүнээс
үндсэн багш 134, туслах багш 119 ажиллана.
Хөрөнгө оруулалт: 2018 онд 12710,3 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн
бол 2019 онд 22880,5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж байна.
Баруун бүсийн сургуулийн дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах төсөлтэй хамтран
дотуур байрын хяналтын камерийн систем нийлүүлэх, суурилуулах ажил хүлээлцэх
актын төслийг сургууль бүрээр бэлдэж явууллаа.
Хүүхдийн спортын VI наадамд 34 төрлөөр 5600 гаруй өсвөрийн тамирчин
өрсөлдсөн байна. Говь-Алтай аймгийн хѳлбѳмбѳгийн U-15 шигшээ баг
оролцож хожил -1 , хожигдол -2 -той тэмцээнээ ѳндѳрлүүлэв. Тэмцээний зардалд
2.856.000 төгрөг зарцууллаа.
9 сарын 16-нд 18 сум 2 тосгоны соёлын төвийн эрхлэгч, хөгжмийн багш, номын
санч, орон нутаг сурталчлах танхимын ажилтнуудыг хамруулан БСШУСЯам, Засгийн
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл урлагийн газраас зохион байгуулж буй "Соёлын
төв чанартай үйлчилгээ -IV" улсын уралдааны болзолыг ханган ажиллах зөвлөмж
сургалтыг зохион байгууллаа. Уг сургалтын ирц хамрагдалт 75 хувьтай байлаа.

2019 оны 09 сарын 10-11-ний хооронд БСШУСЯ, БМДИ, БҮТ, БХ-ээс хамтран
зохион байгуулсан "Багшид үзүүлэх мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, манлайлал" сэдэвт
баруун бүсийн уулзалт зөвлөгөөнд нийт сургуулийн 47 сургалтын менежер, 27
цэцэрлэгийн арга зүйч, БСУГ-ын 5 мэргэжилтэн оролцлоо. Тус зөвлөгөөн нь
сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийг цаашид үндэсний хэмжээнд чанартай
хэрэгжүүлэх, багшид мэргэжлийн түвшинд зөвлөн туслах ажлыг чанартай болгох
зорилготойгоор зохион байгуулагдлаа. Зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжийг ажлын
байран дээр хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар орон нутгийн түвшинд нэгдсэн төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцож ажиллах санал дүгнэлтийг гарган
ажиллалаа.
НАЙМ. НИЙГМИЙН ДААТГАЛ,
ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР
2019 оны 09 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд нийт 888 иргэн ажил хайгчаар
бүртгэлтэй байгаа ба 461 нь эмэгтэй байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг насны
байдлаар нь авч үзвэл 33,4% нь 25-34 насны залуучууд, 15-24 насны залуучууд 24,8
%-ийг эзэлж байна.
Тайлант сард аймгийн хэмжээнд 15 иргэн
ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тодорхойлолт авсан байна.

ажлаасаа

чөлөөлөгдөж,

2019 оны
9 сарын байдлаар Хөдөлмөрийн хэлтэст нийт 10 аж ахуй нэгж
байгууллагаас 75 сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалга ирсэн байна. Мөн 2019 оны
09 сарын 22-нд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас салбарийн хэмжээний
“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгөөр нийт 150 гаруй
иргэдэд ажил хайгч иргэдийг бүртгэх, ажлын байрны захиалга танилцуулах болон
зуучлах, хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл хөтөлбөрийг танилцуулах /startup weekend gobialtai арга хэмжээний талаар/ зэрэг үйлчилгээг үзүүллээ.
ХОЁР.
НИЙГМИЙН
ХАЛАМЖИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ
2019 оны 09 дүгээр сарын нийгмийн халамжийн сангаас дараах тэтгэвэр тэтгэмжийн
санхүүжилтийг хийсэн.
• Халамжийн тэтгэвэр 1311 иргэнд 228,2 сая.төг
• Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж 1047 иргэнд 78,4 сая.төг
• Амьжиргаа дэмжих нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж 824 иргэнд 72,6 сая.төг
• Ахмад настны хөнгөлөлт тусламж 119 иргэнд 18,1 сая.төг
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт,тусламж 117 иргэнд 9,7 сая.төг
• Жирэмсэн эхийн тэтгэмж 610 иргэнд 21,3 сая төгрөг
• Алдарт эхийн одонтой 14 эхэд 1,4 сая төгрөг
• Цалинтай эхийн тэтгэмж 2781 иргэнд 136,3 сая төгрөг
• Өрх толгойлсон эх эцэгт олгох тэтгэмж 122 иргэнд 38.2 сая төгрөг

• Алдар цолтой ахмадын хөнгөлөлт 32 иргэнд 5,1 сая.төгрөгийн нийгмийн
халамжийн үйлчилгээг үзүүлсэн.
• АДЗ-ийн 124 иргэнд 4,1 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.
Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын ивээл дор 2019 оны 09
дүгээр сарын 17-ны өдөр “Бид оролцъё-Хамтдаа хөгжье” аймгийн хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөгөөнийг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын
тамгын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, Улаан
загалмайн хороо, Дэлхийн Зөн ОНХХ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аймгийн
зөвлөл хамтран зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд 18 сум 2 тосгоноос 283 хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэн, 17 хурлын нарийн бичгийн дарга нар нийт 300 хүн ирж өөрсдийн
санаа бодол, тулгамдаж буй асуудал сум орон нутгын хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийнхээ
дуу
хоолойг
хүргэж
оролцлоо.
Тус
зөвлөгөөнөөр
дараах
ажлыг
зохион
байгууллаа.
• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, Халамжийн сангаас төсөл авсан хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэдийн
үзэсгэлэн
худалдаа
• 0-16 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн дунд “Миний ертөнц” гар зургын
уралдаан
• 17-34 насны залуучуудын дунд “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн модуль
сургалт”-ыг тус тус зохион байгуулсан.Зөвлөгөөний үйл ажиллагааг дэмжиж Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Сэргээн засалт, сургалт үйлдвэрлэлийн
төв, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвөөс 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг
үзлэг, оношлогоог хийж, мэдээлэл зөвлөгөө өгч, гарын авлага, брошур тараалаа.
Даатгал
Шинээр тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт гаргасан 13 ахмад настан, 7 ХБИ-ий
материалыг хүлээн авч хуулийн хүрээнд шийдвэрлэлээ. Сайн дурын даатгалд
шинээр 7, Эрүүл мэндийн даатгалд 67 иргэнийг хамрууллаа.
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны
32 хүнд 5211.3
мянган төгрөгийн,
Жирэмсэн,амаржсаны тэтгэмжийг-38 хүнд
49246.7 мянган төгрөг, Оршуулгын
тэтгэмжийг 2 хүнд 2 сая төгрөг тогтоож олгосон байна.
Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг шинээр 15 хүнд 19250,7 мянган төгрөг, нийт 20 хүнд
6215,1 мянган төгрөг олголоо. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлттэй холбоотой
лавлагаа 17 иргэнд гаргаж өгсөн байна.
2019.09.21 нд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж, ард иргэдэд
тэтгэвэр, тэтгэмж, сайн дурын даатгалын талаар зөвлөгөө өгч, гарын авлага
тараалаа.
ЕС. ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР
Өсвөр насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан “ААВАА, ЭЭЖЭЭ НАМАЙГ
СОНСООЧ” өдөрлөгийг Даш сургалтын төв, Эрдэм Олон улсын академитай хамтран
аймгийн төвийн байгууллагуудын эцэг эхийн зөвлөл, Ерөнхий боловсролын
сургуулиудын 7-12 ангийн сурагчдад зориулан 2 өдрийн турш зохион байгууллаа.

Уг арга хэмжээнд Ерөнхий боловсролын сургуулиудын 7-10 дугаар ангийн 220 сурагч,
11-12 дугаар ангийн 81 сурагч, Байгууллагуудын эцэг эхийн зөвлөлийн 75 эцэг, эх
аймгийн Хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийн 15 сурагч хамрагдлаа. Өдөрлөгийн хүрээнд
тодорхой сэдвүүдээр сургалт, нөлөөллийн ажил, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
Үр дүн: Энэхүү өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулснаар эцэг эхчүүд
хүүхэддээ гаргах цаг, анхаарал нэмэгдэж, сурагчид өөрийгөө танин мэдэх, мэргэжлээ
хэрхэн сонгох талаар ойлголттой боллоо. Мөн Эрдэм Олон улсын академийн захирал
Б.Нарангэрэл Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2 мэргэжилтэнг Хятад
улсад богино хугацааны сургалтад суралцах эрх, Аймгийн хүүхдийн нэгдсэн
зөвлөлийн 11, 12 дугаар ангийн 2 байр, сургалтын төлбөр үнэ төлбөргүй Хятад улсын
их дээд сургуульд элсэн суралцах эрх, ахлах ангийн 2 сурагчийг Эрдэм Олон улсын
академиийн гадаад хэлний сургалтад суралцах эрхийн бичгээр урамшууллаа.
Өсвөр насны хүүхдүүдэд тулгамддаг асуудал, хүмүүжлийн эерэг аргын талаарх
сургалтыг “Дэмжлэг, амжилт, сайн хүн”, Хайрлагдсан Алтай, төрийн бус
байгууллагуудтай хамтран гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа 46 эцэг,
эхчүүдэд зохион байгууллаа.
Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгэгдсэн 3 хүүхдэд сургалт хүмүүжлийн
ажлын төлөвлөгөөний дагуу Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газартай хамтран
сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ болон Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Халдварт болон
Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь сургалтыг 09 дүгээр сарын 11, 13-ны
өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Тусгай олимпийн хөдөлгөөнийг түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтэд сурталчилан
таниулах, оюуны бэрхшээлтэй хүмүүсийн оролцоо, бие бялдарын хөгжил,чадвар
боломжийг нэмэгдүүлэх туршлага хуваалцах гэр бүл хоорондоо танилцаж нөхөрлөх
боломжоор хангах, нийгэмшүүлэх зорилгоор Монголын Тусгай Олимпийн хорооноос
санаачлан 2019 оны баруун бүсийн спортын зуны “ИРЭЭДҮЙН АВАРГУУД” наадмыг
Ховд аймагт зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээ нь Ховд,Баян-Өлгий, Завхан, Увс,
Говь-Алтай аймгуудын дунд 2019 оны 09-р сарын 16-наас 20-ны өдрүүдэд Ховд
аймагт зохион байгуулагдсан.
Манай аймгаас 10 хүүхэд, 1 багш, 1 эцэг эхийн төлөөлөл ,Энх тайвны корпусын
5 ажилтан, 2 жолооч нийт 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй амжилттай оролцож, нийт 8
хүрэл, 3 мөнгө, 3 алтан медаль авч багийн оноогоор 3-р байранд орж хүрэл медаль
үнэ бүхий зүйлээр шагнууллаа
Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг аюулт үзэгдэл, ослоос
урьдчилан сэргийлэх, аврах, өөртөө болон бусдад анхны тусламж үзүүлэхэд сургаж
дадлагжуулах, тэдний тэсвэр хатуужил, авхаалж самбааг сорих, хүнлэг энэрэнгүй
иргэн төлөвшүүлэх зорилгоор 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр Онцгой байдлын
газар, Боловсрол соёл урлагийн газар, Дэлхийн зөн ОНХ, Улаан загалмайн хороотой
хамтран “Өсвөрийн аврагч-2019” аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион
байгууллаа. Тэмцээнд 4 сургуулийн 4 баг 6 төрлөөр өрсөлдөж 3 дугаар сургуулийн
Г.Энхтогтох ахлагчтай Сүлд баг түрүүллээ.
“Охидоо хайрлая, хамгаалъя” аяны хүрээнд 9 дүгээр сарын 24-ээс 10 дугаар сарын 1
хүртэл охидод тулгамдаж байгаа хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлыг тодруулах, мэдэх
зорилгоор ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль, 2 дугаар сургууль, 3 дугаар
сургууль, 4 дүгээр сургууль, 5 дугаар сургуульд сэтгэлийн хайрцгийг АХНЗ-тэй
хамтран аялуулж байна.

Залуучдын хөгжлийн төвөөр нийт 29 хүн үйлчлүүлсэн. Мэдлэгийн өртөө клубын
сурагчидтай хамтран ахлах ангийн сурагчдын дунд Илтгэлийн тэмцээн зохион
байгуулахаар бэлтгэл ажлаа ханган ажиллаж байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд туслах Mongol Mentor оор сонгогдсон
хүүхдүүдийг чадавхижуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйг
эзэмшүүлэх сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө батлуулан ажиллаа.
НҮБ-ын хүүхдийн сантай хамтран “ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦИ 30” арга хэмжээг
зохион байгуулж, 120 хүүхэд хамрагдлаа. Энэ арга хэмжээний хүрээнд “Хүүхдээ
сонсъё” зангиагүй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж, Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн
тэргүүн, аймгийн Засаг дарга хүүхдүүдэд амлалт өглөө.
АРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР
Аймгийн байгалийн дурсгалт газар Ээж хайрхан уулыг түшиглэн "Ээжийн
элбэрэл" аяллыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Говийн их дархан цаазат
газрын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа хамтран 2019 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдөр
Цогт сумын Ээж хайрхан ууланд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд 150 гаруй
аялагч оролцож бясалгалын лекц, 21 дарь эхийн маань хөгжөөх үйл ажиллагаа, Ээж
хайрхан уулын байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий ховор сонин үзмэр, түүхийн дурсгалт
газраар явган аялаж, шүтээн болсон Ээж хайрхан ууланд сүсэглэн мөргөх зан үйл
үйлдлээ. Мөн дээрх үйл ажиллагааны үеэр байгалийн түүх соёлын дурсгалт газрын
талаарх богино хэмжээний баримтат киноны зураг авалт хийлээ. "Ээжийн элбэрэл"
аяллыг зохион байгуулснаар байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий онцлог газар лекц
сонсон, уул усаа шүтэх уламжлалт зан заншлыг сэргээх зэрэг зүйлүүдийг иргэд олон
нийтэд таниуллаа.
Монгол Улсын 21 аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газруудын
хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, орон нутагт аялал жуулчлалын салбарыг
хөгжүүлэх боломж, харилцан туршлага солилцох, хамтран ажиллах зорилгоор "Орон
нутагт аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх боломж, тулгамдаж буй асуудал"
сэдэвт уулзалт зөвлөгөөн 2019 оны 9 дүгээр сарын 12-15-ны өдрүүдэд Баянхонгор
аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү арга хэмжээг Баянхонгор аймгийн
ЗДТГ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын
алба хамтран зохион байгуулсан бөгөөд Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Г.Батжаргал, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Аялал жуулчлалын бодлого
зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Т.Пүрэвсүрэн, Б.Жавхлан, Зочин илтгэгчээр
Германы олон улсын хамтын ажиллагааны ЭТИС хөтөлбөрийн зохицуулагч Ч.ОюунЭрдэнэ болон 19 аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын удирдлага,
мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар нэгэн дор чуулсан арга хэмжээ боллоо.
Зөвлөгөөний үеэр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас аялал жуулчлалын
чиглэлээр орон нутаг руу баримталж байгаа бодлого, Хууль эрхзүйн шинэчлэл
зэргээр мэдээлэл хийсэн бөгөөд баруун бүс, хангайн бүс, төвийн бүс, зүүн бүс зэрэг
тухайн бүсдээ аялал жуулчлалын салбарын чиглэлээр үр дүнтэй ажиллаж байгаа
Увс, Хөвсгөл, Өмнөговь, Дорнод аймгууд илтгэл мэдээлэл тавилаа.

Монгол Элсний өвөрт орших байгалийн үзэсгэлэнт газар Гүн нуур, Мандалт,
Дуут манхануудыг түшиглэн нүүдлийн соёл, байгалийн болон аж ахуйн нөөцөд
түшиглэсэн байгальд ээлтэй элсний аялал жуучлалыг хөгжүүлэх, спортын арга
хэмжээ зохион байгуулах, элсний гаралтай суль, цульхираар бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж байгаа иргэд, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах,
үйлдвэрлэлийн арга технологийг боловсронгуй болгож бүтээгдэхүүний сав баглаа
боодлыг сайжруулах, үйлдвэрлэл-борлуулалтын хамтын ажиллагааг дэмжин
урамшуулах зорилгоор "Монгол элсний бахархал, суль, цульхирын баяр-2019",
"Элсний фестиваль-2019" наадмыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 18-19-ний өдрүүдэд
Хөхморьт сумын Гүн нуурт сумын ИТХ, ЗДТГ, Монгол элсний улсын тусгай
хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн
газартай хамтран зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд нийт 250 гаруй иргэн
оролцож 5 төрлийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдлаа.
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/154 дүгээр захирамжаар батлагдсан
БОАЖГ-ын дарга Д.Батмагнайгаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 9 дүгээр сарын
23-27-ны хооронд Цээл, Бигэр, Есөнбулаг сумдын нутаг дэвсгэрт ашигт малтамлын
эрэл хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй "Алтайн хүдэр" ХХК-ий
Таяннуурын төмрийн хүдрийн уурхай, "Эн Си Жи Ти" ХХК-ий Хуурай шороон ордын
уурхай, "Болдгянтболд" ХХК-ий Дугай, Марко поло ХХК-ий Булаг нэртэй талбайд
байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилт, тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар ашиглаж буй усанд
холбогдох байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан зөвшөөрөл авч гэрээ байгуулсан эсэх,
урьд оны болон тайлант оны усны төлбөр төлөлтийг хугацаанд нь барагдуулсан
баримт бичигт үзлэг хийх чиглэлээр хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж байна.
Мөн Алтай хүдэр ХХК-ий 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн ТН-А-063/19 дугаар
албан бичгээр байгаль орчны чиглэлээр сургалт авах хүсэлтийн дагуу "Уурхайн
салбар дахь дүйцүүлэн хамгаалах ажлын ач холбогдол болон хог хаягдлын
менежмент" сэдэвт сургалтыг нөлөөллийн сумууд болох Алтай, Цээл, Бугат, Тонхил,
Төгрөг сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, нөлөөлөлд өртөж буй багийн Засаг дарга
нар, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, газрын даамал, байгаль хамгаалагч,
иргэний төлөөлөл, "Цогц эрин транс" ХХК-ий Бөөрөгийн уурхайн байгаль орчны
мэргэжилтэн, уурхайн ажилчдыг хамруулан зохион байгуулж байна.
АРВАН НЭГ. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР
Хүнсний чанар аюулгүй байдлын талаар:
Халиун сумын 60 жил, ”Алтайн хурд-2019” наадмуудын үеэр
худалдаа
үйлчилгээний 58, хоол үйлдвэрлэлийн 31 газарт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт
хийж зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулан ажиллав.
МХЕГ-аас ирсэн үүрэг даалгаврын дагуу түргэн хоолны 5, хүнсний худалдааны
12 дэлгүүр, хоол үйлдвэрлэлийн 2 газарт урьдчилан сэргийлэх хяналт хийж үүрэг
чиглэл өгч ажиллав.
Хүнсний чанар, стандартын хяналтаар:
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас ирүүлсэн 01/01 дугаар удирдамж,
аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Есөнбулаг, Баян-Уул, Жаргалан сумдын 8
сургууль, 12 цэцэрлэгийн хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлын явцад хамтарсан
хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдыг газар дээр нь арилгуулан мэргэжил

арга зүйгээр ханган, төсөв санхүүтэй холбоотоогоор шийдэгдэх асуудлыг аймгийн
Засаг даргын өртгөтгөсөн хурлаар удирдлагуудад танилцуулав.
“Архигүй Алтайчууд” хөтөлбөрийн хүрээнд Аймгийн цагдаагийн газартай
хамтран Есөнбулаг сумд үйл ажиллагаа явуулдаг архи согтууруулах ундаагаар
үйлчилдэг 10, худалдан борлуулдаг 29 иргэн, аж ахуйн, нэгжийг хамруулан хяналт
шалгалтыг хийж, илэрсэн дутагдлыг газар дээр нь арилган мэргэжил арга зүйгээр
ханган ажиллаж, зөрчил дутагдал гаргасан 4 иргэнийг 1600,0 төгрөгийн торгууль
тавин ажиллав.
Сүүн зайрмаг үйлдвэрлэлийн 2 газрыг хамруулан хяналт шалгалт хийн түүхий
эдийн 1 дээж, бэлэн бүтээгдэхүүний 4 дээжийг МХГ-ын дэргэдэх Нэгдсэн
лабораторид шинжилгээнд хамруулахад стандартын шаардлага хангасан дүнтэй
гарсан, зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 10 заалттай 2 албан шаардлага хүргүүлэн
хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Хяналт шалгалтын дүн мэдээг МХЕГ-т
цахимаар хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллав.
МХЕГ-ын удирдамжийн дагуу бялуу үйлдвэрлэлийн газруудыг хяналт
шинжилгээнд 4 газрыг хамруулан 4 бялуу дээжинд авч шинжилгээнд хамруулахад
стандартын шаардлага хангасан дүнтэй гарсан, хяналт шинжилгээний танилцуулгыг
хавсралт хүснэгтийн хамт МХЕГ-т цахимаар болон цаасаар хүргүүлэн ажиллав.
Хүүхдийн эрүүл ахуйн хяналтаар:
МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу сургууль, цэцэрлэгийн
хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлд хамтарсан урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт
хийв.
Шарга, Дэлгэр сумд баригдах 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зурагт хяналт
хийв.
Ерөний боловсорлын 5 дугаар цэцэрлэг, Оюуны түлхүүр, Хантайшир Эрдэм
цогцолбор сургуульд төлөвлөгөөт шалгалт хийж байна.
Боловсрол, соёлын хяналтаар:
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас ирүүлсэн 01/01 дугаар удирдамж,
аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Есөнбулаг, Баян-Уул, Жаргалан сумдын
нийт 8 сургууль, 12 цэцэрлэгийн хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлын явцад
хамтарсан хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдыг газар дээр нь арилгуулан
мэргэжил арга зүйгээр ханган, төсөв санхүүтэй холбоотоогоор шийдэгдэх асуудлыг
аймгийн Засаг даргын өртгөтгөсөн хурлаар удирдлагуудад танилцуулав.

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтаар:
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас ирүүлсэн 02/2476, 02/2826 дугаар
албан бичгүүдийн дагуу ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний
анхан шатны үйлдвэрлэгч Есөнбулаг, Шарга сумдын иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд
төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын ажил хийгдэж байгаа ба дээрх тариалан эрхлэгчдийн
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс төлөвлөгөөт 9 дээжийг
авч МХГ-ын Нэгдсэн
лабораторит нитрат, шавьж, хлор органик нэгдэл, фосфор органик нэгдлүүдийн
үлдэгдлийг шинжлүүлэхээр хүргүүлэв.
Орчны эрүүл ахуй,халдвар судлалын хяналтаар:
Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Цагдаагийн газар, Стандарт хэмжилзүйн
хэлтэстэй хамтран зочид буудал, дэн буудлуудаар хяналт шалгалт хийгдэв.
Цээл сумаас ирүүлсэн ундны усны 1 дээжийг Нэгдсэн лабораторид шинжлүүлж
байна.
“Цэвэр орчин-Эрүүл Алтай” аяны
явцын талаарх хамтарсан уулзалтад
оролцов.
Эм биобэлдмэлийн хяналтаар:
Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “Хүүхэд
хүмүүжүүлэх эерэг 12 арга” сэдэвтэй сургалтад хамрагдав.
МХЕГ-ын ХАБҮЛЛабораторид “Алтай тан” эмийн сангийн дотоод бэлдмэлээс 4
төрлийн дээжийг 20 үзүүлэлтээр шинжлүүлэхээр хүргүүлэв.
Мал эмнэлэг, мал үржлийн хяналтын чиглэлээр:
Мал эмнэлэг, мал үржлийн хяналтын чиглэлээр 2019 оны 09 дүгээр сарын 1113-ны өдрүүдэд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас зохион байгуулсан "Мал,
амьтны эрүүл мэндийн тухай", "Малын генетик нөөцийн тухай" хууль тэдгээртэй
нийцүүлэн гаргасан Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, дүрэм, журам, зааврын
хэрэгжилтэд хяналт тавих, малын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний мал
эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулахад боловсруулах
үйлдвэрлэлийн шат, дамжлага бүрд хэрхэн хяналт тавьж ажиллах талаар сургалтанд
хамрагдаж, "Нарантуул-2" худалдааны төвийн дэргэдэх лаборатори, "ЕЕСС" ХХК-ий
өлөн гэдэсний үйлдвэр, "Тэнүүнхишиг" ХХК-ий малын эм ханган нийлүүлэх
байгууллага, "Гацуурт" ХХК-ий үржил селекцийн төв, "Түмэн шувуут" ХХК-ий шувууны
аж ахуй, "Дархан мийтфүүд" ХХК-ий мах боловсруулах үйлдвэр зэрэг 6 үйлдвэрийн
үйл ажиллагаатай танилцав.
Гурав. Байгаль орчин, уул уурхай, хөдөлмөр, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй,
нийгмийн хамгаалал, үйлдвэрлэл үйлчилгээ,дэд бүтцийн салбарын бодлогын
хүрээнд:
Байгаль орчны чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажил, авсан арга хэмжээ:

Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах
зорилгоор 2019 оны 07-р сарын 23 –ны өдрийн аймгийн Засаг Даргын А/348 тоот
захирамж гаргуулан эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж, хууль бусаар агнасан 8
тарвагыг хураан авч, устган, 3.02сая төгрөгийн нөхөн төлбөр, торгуулийн арга хэмжээ
авч ажиллав.
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолтын байдалд шалгалт хийж,
илэрсэн зөрчлийг арилгуулан ажиллаж, “Зөрчлийн тухай” хуулийн дагуу арга хэмжээ
тооцож ажиллав.
Хөдөлмөр, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хянлтаар:
Шугам сүлжээ, худаг ус, бохир зайлуулах гэх мэт үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж
ахуйн нэгж, байгууллагын ажил олгогч болон хязгаарлагдмал орчинд ажиллаж байгаа
ажилчдын дунд “Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа” сэдвээр
сургалтзохионбайгууллаа. Мөн тус сэдэвтэй холбогдуулан улсын байцаагчийн 7
заалт зөвлөмж боловсруулан 35 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлэв.Сургалтад 11
аж ахуйн нэгж, байгууллагын 31 инженертехникийнажилтчидхамрагдав.
Аймгийн Цагдаагийн газрын даргын удирдамжаар аймгийн Цагдаагийн газар,
Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарт хэмжил зүй, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын
хөгжлийн газартай хамтарсан цахим тоглоомын газрууд болон зочид буудал нийт 10
аж ахуйн нэгжид эрүүл ахуйн шаардлагад нийцэж байгаа эсэх, насанд хүрээгүй
хүүхэд хөдөлмөр эрхэлж буй эсэхэд урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хийж, тайлан
мэдээг гарган холбогдох газруудад хүргүүлж ажиллав.

Хүүхэд хамгаалал:
Морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангуулж ажиллах чиглэлээр улсын
байцаагчийн зөвлөмж боловсруулан, аймаг сумдын морин спорт уяачдын холбоодод
хүргүүлэн, өнгөрсөн хугацаанд аймаг орон нутгийн чанартай 2 наадам зохион
байгуулагдсан бөгөөд, морь унаач хүүхдүүдийн хувцас хамгаалах хэрэгслээр
хангагдсан, өмссөн байдалд холбогдох газруудтай хамтран хяналт хийж ажиллав.
Бүх сумдын ЗДТГ, Сургууль цэцэрлэгийн удирдлагуудад хүүхдийн
тоглоомуудын аюулгүй байдлыг хангуулах талаар албан бичиг хүргүүлэн биелэлтийг
тооцон ажиллаж байна.
Барилга байгууламж (аймгийн хэмжээнд улсын болон ОНТ, төсөл хөтөлбөрөөр
хийгдэж байгаа ажил):
Аймгийн хэмжээнд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар он
дамжин баригдаж байгаа 13 барилга, байгууламжийн угсралтын ажил хийгдэж,
гүйцэтгэл дунджаар 70%-тай байна.
“Тайшир-Алтай” ус хангамжийн төслийн хүрээнд 14.0сая еврогийн
санхүүжилттэй 54.8 км урттай цэвэр усны шугамын барилга угсралтын ажил

хийгдэхээс ажил 2019 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 21 км шугамын
барилга угсралтын ажил хийгдэж, гүйцэтгэл 40%-тай байна.
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу
аймгийн Газрын Харилцаа Барилга Хот Байгуулалтын газрын дэргэдэх барилгын
материалын лабораторид төлөвлөгөөт тандалт судалгаа хийж дуусгав.
Мөн барилгын материалын “Чавгын шанд” ХХК-д төлөвлөгөөт хяналт
шалгалтыг хийж улсын байцаагчийн 6 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлагыг
хүргүүлэн ажиллав.
Харилцаа холбооны хяналтаар:
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 2019 ны 01/211 тоот
удирдамжийн дагуу аймгийн төвд үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Мэдээлэл холбооны
сүлжээ” ТӨК -ий барилгын дээврийн байгууламжаар татсан 3922м шилэн кабель,
3230м коаксиал кабель, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ий 5460м шилэн кабель,
Юнивишн ХХК-ий барилгын дээврийн байгууламжаар татсан 7000м шилэн кабелийн
угсралтсуурилуулалт, төлөв байдалд болон худаг сувагчлалгүй барилга
байгууламжид
тандалт судалгаа хийв. Тус аж ахуйн нэгжүүд нь батласан зураг
төслийн дагуу угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн байх ба аймгийн “Мэдээлэл холбооны
сүлжээ” ТӨК нь 2216 м кабелийг орон нутгийн мэдээллийн санд бүртгүүлээгүй,
Юнивишн ХХК нь сүлжээг байгуулахдаа техникийн нөхцөлийн дагуу бус, ажлын
зураггүй гүйцэтгэж, орон нутгийн мэдээллийн санд бүртгүүлээгүй зөрчил илэрлээ.
Аймгийн хэмжээнд нийт сувагчлалын 50%-д дүүргэлт 94 хувьтай, 40%-д
дүүргэлт 30-48%-тай, 10%-д дүүргэлт 25%-тай байна.
Аймгийн хэмжээнд харилцаа холбооны худаг сувагчлалд холбогдоогүй барилга
байгууламж 9 байна.
Илэрсэн нийт зөрчил дутагдал, цаашид гарч болох эрсдэл, түүнээс урьдчилан
сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар байгууллагын удирдах болон инженер,
техникийн ажилтнуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, гэрэлтүүлгийн шонгоор
татагдсан Цагдаагийн газрын хяналтын камерт хэрэглэгддэг шилэн кабелийн
сүлжээний ашиглагч, эзэмшигчийг тодруулах, ашиглалт үйлчилгээ аюулгүй
ажиллагааг хангуулах, барилга байгууламж баригдаж байгаа газруудад Алтай хотын
ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу харилцаа холбооны худаг, сувагчлал хийж
гүйцэтгэх төсөв хөрөнгө шийдвэрлэж хийлгэх талаар аймгийн Засаг даргын тамгын
газарт албан бичиг хүргүүлэв.
Эрчим хүчний хяналтаар:
МХЕГ-ын 01/55 дугаартай удирдамж, Аймгийн Засаг даргын А/335 дугаартай
захирамжийн дагуу суурин газрын нам даралт болон нэгдсэн халаалтын зуухуудад
өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдсан эсэхэд үзлэг шалгалт хийхэд 70% - 80%-тай
байна. Иргэдээс ирүүлсэн 2 өргөдлийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, хариуг хүргүүлж
ажиллав.
Хэмжилзүйн хяналтаар:
Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу “Өндөр ээж”
хүнсний дэлгүүрт төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж илэрсэн 2 зөрчилд
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав. “Чавгын шанд” ХХК-ийн худагт урьдчилан
сэргийлэх хяналт хийж гүний усны худагт тоолуур тавиулахаар шийдвэрлэн ажиллав.
Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний
дагуу “Тэмүүлэл” супермаркет, “Жаргалан-Алтай” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж илэрсэн 5 зөрчилд улсын байцаагчийн бие даасан
2 албан шаардлага хүргүүлэн ажиллав.
Автозамын үйл ажиллагааны талаар:

МХЕГ-ын 2019 оны 01/217 дугаартай удирдамжийн дагуу МХЕГ-ын холбогдох
улсын байцаагчидтай хамтран улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа
Алтай хотын төвийн 3 км хатуу хучилттай замын угсралтын ажил, Говь-Алтай аймгийг
дайран өнгөрч байгаа улсын чанартай авто замын засвар, арчлалтын ажлын чанар,
2017 онд ашиглалтад орсон Алтай-Ховд чиглэлийн 165 км авто замын ашиглалтын
байдалд хамтарсан хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж ажиллалаа.
Алтай хотын 4 км-ын үерийн далангийн барилга угсралтын ажил одоогийн
байдлаар 50%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа бөгөөд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт
хийгдэж байна.
Дашваанжил ХХК-ий салбарт ажиллаж шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр
ажилладаг автомашины тоо, техникийн үзлэг оношлогоонд хамрагдсан байдалтай
танилцаж, цаашдын ажиллах чиглэлээр инженер-техникийн ажилтнуудтай зөвлөлдөж
хийн баллоны баталгаажилт, аюулгүй байдалд үзлэг хийж байхаар шийдвэрлэв. 2019
оны 8 дугаар сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд дээрх ангиллыннийт 57 тээврийн
хэрэгсэл техникийн үзлэг оношлогоонд хамрагдаад байна.
“Алтай Хүдэр” ХХК-ий Алтай Ложистик ХХК-ий Тээврийн хэлтсийн даргатай
холбогдож Таян нуурын уурхай-Бургастайн боомт чиглэлийн улс хоорондын ачаа
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд тандалт хийхэд тээвэрлэлт хэвийн явагдаж байгаа
талаар мэдээлэл ирүүллээ.
“Ентүм трейвел” ХХК-ий зочид буудлын лифт, иргэн Ц.Батсүхийн автокранд
гүйцэтгэлийн хяналт хийхэд зөвлөмжийн биелэлт 70-85%-тай байна.
Нэгдсэн эмнэлгийн Амаржих Газрын 2ш хүн зөөврийн лифтийн угсралтын үйл
ажиллагаанд хяналт тавихад гүйцэтгэл 100%-тай, МХЕГазрын Төв лабораторийн
шинжээчийн дүгнэлт гаргуулсан, барилгын гүйцэтгэгч компанитай санхүүгийн асуудал
шийдэгдэхгүй байгаа тул ажлын хэсэг томилуулж акт үйлдэж, аймгийн Мэргэжлийн
Хяналтын Газрын автотээвэр, өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагчийн
дүгнэлт гаргуулан ашиглалтад хүлээн авах ажил хүлээгдэж байна гэсэн мэдээллийг
лифтийн угсралт гүйцэтгэгч Мастер лифт ХХК-ий менежер-механик Б.Бодьбаатар
/утас:88072080/ ирүүллээ.
“Аяны зам Алтай” ХХК-ий хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйл
ажиллагаа, Алтай хотын 4-р сургуулийн сурагчдад зориулсан Хүүхдийн автобусны
үйлчилгээний байдалтай танилцав.
Дөрөв. Нэгдсэн лаборатори:
Лабораторид11байгууллага, 14 аж ахуйн нэгж,21 иргэнээс ирүүлсэн унд ахуйн
усны 95сорьцод 527 үзүүлэлтээр, хүнсний бүтээгдэхүүний 69 сорьц 236 үзүүлэлтээр
хөрсний 1 сорьцод 1 үзүүлэлт, бохир усны 4 сорьц 22 үзүүлэлтээр, сургууль
цэцэрлэгийн: агаарын 2 сорьц 2 үзүүлэлтээр, арчдасны 100 сорьц 200 үзүүлэлтээр
хими, хор судлал, хорио цээр, нян судлалын шинжилгээ хийхэд 9 сорьц 9
үзүүлэлтээр/нянгийн тоо стандартаас 2-103 аар их/,унд ахуйн усны 7 сорьц 10
үзүүлэлтээр/магнийн хатуулаг 19 ээр, кальцийн хатуулаг 31 - ээр, нийт хатуулаг 3.5 аар/ стандартын шаардлага хангаагүй, шинжилгээний төлбөрийн төвлөрүүлэлт 0.5
сая төгрөг байна.
Тав. Бургастайн хилийн Экспорт, импорт хил хорио
цээрийн хяналтын хэлтэс
Экспорт, импорт, хил хорио цээрийн хяналтын хэлтэс:
Бургастайн орох чиглэлд: Монгол Улсын хилээр 20 тээврийн хэрэгсэл орж
ирснээс гадаад тээврийн хэрэгсэл 7 байна. Зорчигчдын тухайд 38 зорчигч орж
ирснээс гадаадын 12 иргэн байна.

Бургастайн гарах чиглэлд: Монгол Улсын хилээр 19 тээврийн хэрэгсэл
гарснаас гадаад тээврийн хэрэгсэл 7 байна. Зорчигчдын тухайд 32 иргэн гарснаас
гадаадын иргэн 13 байна.
Тус боомтоор 210.9тн төмрийн хүдрийн баяжмал экспортлогдсон байна.
Импортоор 130 тн нүүрс орсон.
Цаг, уур, орчны шинжилгээний талаар
Алтай хотын агаарт агуулагдаж байгаа хүхэрлэг хий /SO2/ болон азотын давхар
исэл /NO2/-ийн хэмжээг 08, 20 цагуудад тогтмол хэмжиж хэмжлийн үр дүнг 10 хоног
тутам нэгтгэн УЦУОШТ-ийн цахим хуудсанд байршуулан ард иргэдэд мэдээлж
ажиллалаа.
2019 оны 08 дугаар сарын 22-нд гадаргын усны дээжийг Тайшир сумын ЗавханТайширын гол, Дэлгэр сумын Тайгам-нуураас авч Байгаль орчны шинжилгээний
лабораторит химийн шинжилгээг хийж дүн мэдээг боловсруулж AIR CLIENT
программд шивж, Усны тойм мэдээг www.tsag-agaar.mn/Govi-Altai сайтад оруулсан.
2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр Тайшир сумын Завхан-Тайширын гол,
Дэлгэр сумын Тайгам нуураас гадаргын усны дээж авч харьцуулах сорьцыг Байгаль
орчин хэмжил зүйн төв лабораторид хүргүүлсэн бөгөөд үлдсэн сорьцонд химийн
шинжилгээг хийсэн.
2019 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр аймгийн төв цэвэрлэх байгууламжийн орох
гарахын цооногоос бохир усны дээж авч хяналт шинжилгээг хийж байна.
Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн дагуу цаг уурын 14
харуулд 8 цаг тутамд дэлхийн цаг уурын байгууллагын хөтөлбөрийн дагуу агаарын
даралт, агаар, хөрсний гадаргын температур, агаарын чийгшил, хур тунадас, салхи,
цасан бүрхүүлийн тархац ба зузаан (цас тогтсон үед), агаарын үзэгдэлд байнгын
ажиглалт хийж байна. Мөн гадаргын ус судлалын 4, нуур судлалын 1 харуулд усны
түвшин, урсгалын хурд, цас, мөсний үзэгдэл, үерийн түвшний ажиглалт хэмжилтийг
хийсэн байна.

Зураг: Тонхил ус судлалын харуулын ажиглалтын талбай
Сутай-Тонхил мөстөл судлалын харуулын шонг тоолох, хэмжилт хийх ажлыг
УЦУОШТөвийн Усны инженер Д.Оюунболд, Баян-Өлгий аймагийн УЦУОШТөвийн
Мөстөлийн инженер Н.Сэржүма, Тонхил ус судлалын харуул З.Галбадрах,Хүйсийн
говь цэцэг нуурын захиргааны бүрэлдэхүүнтэй Сутай хайрханд авиралт хийж
ажиглалтын шон тоолж хэмжилт хийлээ.

Ажиглалтаар хайрханы шон 8дугаар сарын 8ны өдрийн хэмжилтээс хойш 9дүгээр
сарын 23 хүртэл 1-р шон 54см, 2-р шон 25см, 3-р шон 26см, 4-р шон 34см,5-р шон
13см тус тус хайлсан байна.
10 хоногийн тойм бичвэр:
Говь-Алтай аймгийн нутгаар 2019 оны 9-р сарын хоёрдугаар арав хоногийн
байдлаар агаарын дундаж температур Хүйс, Шарга, Бигэрийн говь, хоолой,
Алтайн өвөр говиор 11.8-15.9 градус, бусад нутгаар 6.9-12.3 градус дулаан байв.
Агаарын хамгийн их температур Шаргад 29, Бигэр, Баянтооройд 27, Халиунд 26,
Жаргалан , Алтай , Дарив, Төгрөг, Хөхморьтод 24 градус дулаан, агаарын хамгийн
бага температур Цогтод -5, Тонхил, Цээлд -4, Бугат , Чандмань -3, Алтай , Дарив,
Дэлгэр, Гуулин тосгонд -2, Баян-Уул 0 градус, бусад нутгаар 1-5 градус дулаан
байлаа.
Хөрсний гадаргын дундаж температур Хүйс, Шарга, Бигэрийн говь
хоолойгоор
13-22 градус, бусад нутгаар 10-17 градус дулаан байв. Хөрсний
гадаргын хамгийн их температур Баянтооройд 51, Алтай, Халиунд 49, Бигэрт 48,
Шаргад 45, Цээлд 44, Баян-Уул, Гуулин, Цогтод 42, Бугат, Тонхилд 41, Хөхморьт,
Дарив 40 градус дулаан байсан бол хөрсний гадаргын хамгийн бага температур
Цогтод -10, Чандмань -7, Гуулин, Тонхилд -6, Есөнбулаг, Бугат, Дарив, Дэлгэрт -5,
Цээлд -4, Тайшир, Эрдэнэ, Хөхморьтод -2, Алтай, Баян-Уул, Жаргаланд -1 градус
хүйтэн байлаа.
Хур тунадасны хувьд энэ арав хоногт зарим нутгийг хамарч хур тунадас
орсон ба Тайширт 11.8мм, Баян-Уулд 11.6мм, Есөнбулагт 7.2мм, Дэлгэрт 4.8мм, ,
Хөхморьтод 3.9 мм, Жаргаланд 3.6мм, Даривт 2.3мм, Цээлд 1.4мм, Төгрөгт 1.3мм,
Бигэрт 1.2мм, Халиунд 1.0мм, Бугатад 0.5мм, Шаргад 0.4мм, Тонхилд 0.0мм хур
тунадас орсон байна. Харин Алтай, Чандмань, Эрдэнэ сум, Баянтоорой тосгонд
хур тунадас ороогүй байна.
Нийт нутгаар салхи шуурга багатай байлаа. Салхины хамгийн их хурд
Бугатад 23 м/с, Алтайд 21 м/с, Баянтооройд 19 м/с, Цээл, Есөнбулагт 18 м/с
Тонхилд 17 м/с хүрч шороон шуурга шуурсан. Ихэнх нутгаар 10 м/с-ээс дээш
салхитай өдрийн тоо 1-10 өдөр байлаа.

Малын усан хангамж: Малын усан хангамж дунд зэрэг.
Малын тарга хүч: Малын тарга хүч дунд зэрэг байна.
Бэлчээрийн ургамлын ургалтын байдал: Говь-Алтай аймгийн нийт нутгаар
ургамлын үе шат хаталт хагдралтын үе шат явагдаж байна.
Говь-Алтай аймгийн зуншлагын байдал буюу бэлчээрийн ургамлын ургалт
2019 оны 9 дугаар сарын 21-ний байдлаар ихэнх нутгаар ургамал хатаж хагдарч,
ургамлын ургамлтын үе шат дууссан байдалтай байлаа.
АРВАН ХОЁР. СУМДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН АЖЛЫН ТАЛААР:
Бүх сумдад аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн ЭХО, лаборатори, дотрын эмч нар,
Улаанбаатар хотын Хавдар судлалын үндэсний төвийн элэг, цөс, нойр булчирхайн,
эмэгтэйчүүд, толгой хүзүү, лабораторийн нарийн мэргэжлийн эмч нар үзлэг хийж,
зөвлөгөө өглөө.
Баян-Уул сумд мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх тухай хуулиудаар аймгийн
Тагнуулын хэлтэс, Цэргийн штабаас дарга болон холбогдох мэргэжилтнүүд сургалт
зохион байгууллаа.
Бигэр сумд "Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжуулах тухай"
Засгийн газрын 280 дугаар тогтоолын дагуу сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 3.5
сая төгрөгийн санхүүжилтээр гудамж, хашаа, байшинг хаягжуулах ажлыг 2019.09.0205-ны өдрүүдэд гүйцэтгэгч "Эрхэм тамир" ХХК хийж, 33 гудамж, 202 хашаа, 13
байшинг хаягжууллаа.
Мөн 2019.09.05-ны өдрөөс эхлэн сумын хогийн цэгийн талбайг хумих, багасгах,
торон хашаа татах ажлыг ашигт малтмалын ашиглалт, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч Эн Си Жи ТИ ХХК-тай байгуулсан нийгмийн хариуцлагын гэрээний хүрээнд
хийсний үр дүнд хогийн цэгийг 1 га талбайгаар багасгалаа.
Бугат сумын төвөөс 20 км-т орших "Эхэн нуур" гэдэг газарт очиж малчдын
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд мал нийлүүлэх малчин Р.Дорж
болон малжуулахад хамрагдах малчин Б.Төвд нартай малчин өрхийг малжуулах
болон мал нийлүүлэх гэрээ байгуулан гэрээний дагуу 4-р багийн малчин Б.Төвдийг
Хургатай хонь-25, ишигтэй ямаа-27, эм борлон-2 нийт 106 толгой бог мал буюу 5 сая
төгрөгний малаар малжуулж мал тус бүрийг ээмэглэн хүлээлгэж өглөө.
Эрдэнэ сумын сургуульд 2019-2020 оны хичээлийн жилд 451 хүүхэд суралцаж
байгаа бөгөөд хамран сургалт 100 хувьтай, сурагчийн дотуур байранд 30 хүүхэд
амьдарч байгаа нь аймгийн хэмжээнд хамгийн олон хүүхэд дотуур байранд амьдарч
байгаа үзүүлэлт юм.
Халиун сумын хэмжээнд бруцеллёзын вакцинжуулалтыг зохион байгуулах
тухай сумын засаг даргын 2019 оны 08-р сарын 20-ны өдрийн А/70 тоот захирамжаар
ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж, угаалга, ариутгал эрүүл мэндийн үзлэгт
хамрагдсан цаг үеийн мэдээгээр угаалганд 29000 толгой мал, үзлэгт 101400 толгой
мал хамрагдаад байна.

Тонхил сумын сургуулийн эко клубын багш, сурагчид Дэлхийн байгаль хамгаалах
сантай хамтран Алтайн оргил багийн нутаг байдаг “Сүжийн усны булгийн эхийн 1450
метр газрыг 5473674 төгрөгний өртөгтэйгээр чанарын өндөр түвшинд хашиж, сумын
өмчийн бүртгэлд бүртгүүлж, Алтайн оргил багийн малчдын бүлэгт хүлээлгэн өглөө.
Тус сумд Ханан хадны авиралтын байгууламжийг олон улсын стандартын
дагуу “Нягт холбоо ХХК” барьж, ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.

