Өлгий сумын ЗДТГ-ын 3- сарын 07-с эхлэн хийсэн 7 хоногт
хийсэн ажлын мэдээлэл
* Ерөнхий боловсролын сургууль,хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд үдийн цайны хөтөлбөрийн
хэрэгжилт
,орчны
ариун
цэвэрт ЭМГазар,БСУГазар,БОГын байгаль хамгаалагч нартай
хамтран
хяналт
шалгалт
хийж
гарсан
зөрчил дутаглыг арилгаж ажиллах мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.
* Угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх талаар багийн нийгмийн ажилтан нарт
“Угаарын хийн хордлогоос” урьдчилан сэргийлэх санамж бичгийг 450 ширхэг хэвлэж
айл
өрхүүдэд
тараах
арга
хэмжээ
авч
ажиллаж
байна. Угаарын хийн хордлогод өртсөн 10-р багийн иргэний гэрт БЗДаргатай хамт
очиж танилцсан ,шалтгаан нөхцөлийг судлан ажиллав.
* .

Багийн Засаг дарга нартай хамт ахмадын судалгаа гаргаж Ахмадын хороонд
хүргүүлэн ажиллав.

*

Хүүхэд үрчлүүлж авах талаар гаргасан иргэдийн хүсэлтийг судлан 3 хүнд дүгнэлт
гаргуулж өгөв.

*

Өлгий сумын 3р багт ОНХС-с хийгдэх бүтээн байгуулалтын цэвэр усны
ухаалаг худагын газрын байршлалыг сонгож ажиллав.

*

Үерийн гамшигт айл өрхүүдэд олгох Казахстан улсын тусламжаар
баригдах байшингийн зураг төслийг гүйцэтгэж аймгийн ЗААЛбанд хүргүүлэн ажиллав

* Аймгийн Б.Ахтаны нэрэмжит Номын Сантай гэрээ байгуулж, Өлгий сумын ЗДТГ-ын
алба хаагчид чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх “Зөөврийн номын сан”-тай боллоо.
* Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар салбар зөвлөлийн хуралд оролцов.
* Аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.
* Гудамж зам талбайн цэвэрлэгээ хийж 8 тн хог ачиж хогийн цэгт хүргэв.
* Гудамж зам талбайг шөнийн гэрэлтүүлгээр хангаж, төв талбайн гэрэлтүүлгийн урсгал
засваруудыг хийж байна
* СӨХ-ны хогийг ачиж орон сууц орчмын цэвэрлэгээ хийж, хог шатаах явдалд хяналт
тавьж ажиллаж байна
* Захиалгаар болон багийн засаг дарга нартай хамт нохой устгах ажил хийж 30ш нохой
устгаж зайлуулав.
* Хогийн цэгт 3 удаа түрж тэгшлэх ажил хийж , хог асгах нөхцлөөр хангаж ажиллав.
* Цэцгийн мандлуудын эвдэрсэн хэсгүүдийн засвар хийж дуусгаж хэвийн байдалд
оруулав

* 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгэтгэсэн тайланг гаргаж аймгийн Төрийн
аудитын газарт хүргүүлэв
* Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлантай холбоотой судалгааг гаргав.
* Аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн албан тоотын дагуу судалгааг гаргаж хүргүүлэв.
* УИХ гишүүн, барилга хот байгуулалтын сайд Х.Баделхан Өлгий сумын 12 багийн ард
иргэдтэй хуваарийн дагуу уулзалт хийсэн.
* БЗДарга, БНА нар багт их цэвэрлэгээ хийлгэж байна.
*

ГБХЗХГ-т хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийн
судалгааг гаргаж өгөв.

* ЦГазраас ирсэн албан тоотын дагуу тэнэмэл иргэд болон гэр оронгүй хүүхдүүдийн
судалгааг гаргаж өгөв.
*

6 чиглэлд “Хоггүй Өлгий” аяны хүрээнд Өлгий сумын харьяа бүх
байгууллага, ААН албан
байгууллагуудад
Засаг
даргын
албан
тоот
хүргүүлж ажилсан.

* 6 чиглэлд цэвэрлэгээ хийх албан байгууллагуудад хуваарийг хүргүүлж хяналт
тавьж ажилсан.
* Аймгийн ХХААГазраас зохион байгуулсан ХАА-н зөвлөгөөнд тасгийн бүх мэргэжилтэн,
2 малчин, 2 тариаланч оролцов. ИМөн спортын тэмцээнд манай Волиболын баг 2-р
байр эзлэв.
* Сумын хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтөнд ажиллав.
* Аймгийн ХХААГазраас зохион байгуулсан ХАА-н зөвлөгөөнд тасгийн бүх мэргэжилтэн,
2 малчин, 2 тариаланч оролцов. Мөн спортын тэмцээнд манай Волейболын баг 2-р
байр эзлэв.
* Сумын хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтөд ажиллав
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