
Баянтал сумын 14 хоногийн мэдээ 



Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд: 

1. 2022 оны 02 дугаар сарын 20-ний өдрийн дотор Хүний нөөцийн системд албан 

хаагчдын мэдээллийг шинэчлэн оруулсан.  



Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд: 

2. “Нэг өрх- Нэг ажлын байр” хөтөлбөр арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 

сумын Засаг даргын захирамжаар байгуулсан. Тус хөтөлбөрт хамрагдах 28 өрхийг 

сонгосон. 



Коронавируст халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх ажлын хүрээнд: 

  

 

Хэвтэн эмчлүүлж байгаа– 9 

ойрын хавьтал-15  

 02-р сарын 14-нөөс 02-р сарын 28-ны байдлаар                                                         

1. PCR шинжилгээнд- 92 иргэн                                       

2. түргэвчилсэн оношлуураар- 28 иргэн  нийт  120 

иргэн КОВИД-19 цар тахалын шинжилгээнд  

хамрагдсан байна 



Мал эмнэлгийн гарал үүслийн гэрчилгээг 2 иргэнд олгосон. 

малчин Ж.Батсүрэн нь 132 кг үхрийн мах цэцэрлэгт, 120 кг үхрийн махыг  Сургуульд тус тус гэрээний 

дагуу нийлүүлсэн байна.  
 
Малын халдварт болон халдварт бус өвчин гараагүй тайван байна. 
 

 

Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд: 



-Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш сургуулийн сурагчдын дунд өвчлөлийн тоо 

8 гарснаас 5 нь эдгэрч 3 нь эмчилгээнд байна. Сургуулийн орчин дахь ариутгал, цэвэрлэгээ 

үйлчилгээг  сургуулийн эмч үйлчлэгчид мөн байрны багш нар өдөрт 3-4 удаагийн давтамжтай 

хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна.  

- “Илүүдэл жингүй эрүүл Монгол” аяны хүрээнд сургуулийн биеийн тамирын багш С.Сод-

Эрдэнэ нь 7 хоногт нэг удаа өглөөний 6:00 цагт сургуулийн спорт зааланд иргэд сурагчдыг 

цуглуулан дасгал хөдөлгөөн хийж ажиллаж байна  

Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд: 



Төрийн сангийн мэдээ: 

  

2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ны байдлаар 15,382.0 мянган төгрөгийн төлөвлөгөө батлагдсанаас гүйцэтгэлээр 11,218.1 

мянган төгрөг буюу 73 хувь буюу 4,163.9 мянган төгрөгөөр орлого дутуу орсон байна. 

Баянтал сумын нэгтгэл /ОН+ТЗШ/ төлөвлөгөө 258,878.6 мянган төгрөг, гүйцэтгэл 257,472.7 мянган  төгрөг байна. Үүнээс 

үндсэн цалин,унаа хоол,нэмэгдэл урамшуулалд  26,089.2 мянган төгрөг НДШ 2,449.3 мянган  төгрөг зарцуулсан байна. 

Баянтал сумын нэгтгэлийн /ОН+ТЗШ/ өглөг 1,744.0 мянган төгрөг , авлага 303,239.8 мянган төгрөг  байна. 
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