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Их Хүрэмт

2015 оны 5-дугаар сарыг “Цэвэр-Орчин-2015” сарын аян болгон аймгийн
Засаг даргын захирамжаар зарласантай холбогдуулан сумын хэмжээнд цэвэрорчин сарын аяныг өрнүүллээ.
Дөрвөн түмэн адууны баярыг зохион байгуулахтай холбоотой айл өрхүүдээр
Засаг даргын гарын үсэг бүхий уриалгыг 5-р багийн айл өрх бүрээр ЗДТГ-ын
ажилтан албан хаагчид тарааж, нийтийн хог цэвэрлэгээнд гарч хоггүй сум болгох
уриалгыг хийлээ.

Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр сургалт зохион байгуулагдлаа.

2015 оны 05 сарын 08-ний өдөр бүх нийтээрээ хог цэвэрлэгээний өдөр
болгон зарлаж, бүх айл өрх төрийн албан хаагчид хог цэвэрлэж байна.

ЗДТГ-ын хашаанд ажилчид мод тарьлаа.

Цэвэр орчин-Ногоо ирээдүй аяны хүрээнд Сайхан суманд мод тарих үйл
ажиллагаа өрнөж байна. ЗДТГ-ын ажилтан албан хаагчид хүн бүр 1 ширхэг мод
өөрсдийн гараар гардаж тарьлаа.

Мөн энэ үеэр Сайхан нутагт баярт мэдээ дуулган Өсвөрийн чөлөөт бөхийн
улсын аваргаас алтан медаль хүртсэн эгч дүүсийн хүүхдүүд болох Ч.Содбилэг.
Б.Бат-Эрдэнэ нар сумын Засаг дарга болон удидлагуудтай уулзаж амжилтаа
танилцууллаа. Сумын удирдлагууд хүлээн авч Засаг дарга Н.Мэнд-Амар баяр
хүргэж гарын бэлэг гардуулж, цаашид Азийн аваргын тэмцээнд явахад нь дэмжиж
тусална гэж амлалаа. Тус бүрдээ нэг, нэг мод тарьлаа.

2015 оны 05 сарын 15-ны энэ өдөр бяцхан 6 настнуудын “Үсэглэлийн баярын арга
хэмжээ” болж байна.
2015 оны 05 дугаар сарын 19,20,21-ний өдрүүдэд 6 багийн БИНХурлуудыг
зохион байгуулж малчид хөдөлмөрчиддөө
 Багийн ИНХ-аар Аймгийн ИТХ-ын дарга Д.Батсайхан холбогдох хэлтэс
агентлагийн дарга нар болон бусад албаны хүмүүс мэдээлэл хүргэлээ
 Сумын удирдлага, сумын ЗДТГ-ын “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион
байгуулсан. Энэ ажлын хүрээнд:
o Орон нутгийн мэдээлэл болон Дөрвөн түмэн адууны баярыг зохион
байгуулах ажлын явцыг мэдээлсэн
o 2016 онд ОНХСангаар хийгдэх төсөл арга хэмжээний санал авч
эрэмблэсэн.
o Малчид хөдөлмөрчдийн 2016 онд газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөнд орох өвөлжөө, хаваржаа болон аялал жуулчлалын
зориулалтаар эзэмших газрын хүсэлтийг БИНХ-аар хэлэлцсэн. Нийт 6
багийн ..... хүний өргөдлийг хүлээн авч газар дээр нь шийдвэрлэв.
o “Багийн хөгжүүлэх сан”-гаас зээл авахаар төслөө ирүүлсэн 8 иргэний
хүсэлтийг шийдвэрлэв.
2015 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр ЕБСургууль сурагчдын эцэг эхтэй хамтран
хүүхдийн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойг тохиолдуулан “Хүүхэд насаа
дурсая” сэдэвт өдөрлөг зохион байгууллаа.

2015 оны Архивын Ерөнхий газрын Төрийн архивын газрын дарга н.Болд
болон албаны хүмүүс, аймгийн архивын газрын дарга М.Саруулзам нар ирж,
архивын шалгалт хийх, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа явууллаа.
2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Аймгийн Статистикийн хэлтсийн
мэргэжилтэн Г.Нандин, Х.Баттуяа нар “Статистикийн салбарын хөгжил, цаашдын
чиг хандлага, хөгжлийн го үзүүлэлт”, мөн багийн Засаг дарга төсөв, төрийн сангийн
мэргэжилтэн нарт малын ашиг шим гарцын судалгааг хэрхэн гаргах талаар сургалт
зохион байгууллаа.
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