АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД
ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
№

Зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хүрэх үр дүн

Шалгуур
үзүүлэлт

Хариуцах
хэлтэс,
алба

Шаардагдах
төсвийн эх
үүсвэр

Хугацаа

НЭГ. ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:
Иргэнээ дээдэлсэн нутгийн удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлж, төрийн албаны чадавх, хариуцлага, хяналтын тогтолцоог сайжруулж, гадаад харилцааны
үр нөлөө хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.
1.1 Нутгийн удирдлагын хүрээнд:
1.1.1
Төрийн Төрийн
албаны
мэдлэг
боловсрол,
байгууллагын
туршлагатай ахмад, дунд үе, залуучуудын
үйлчилгээний
чанар, төлөөллөөс бүрдсэн сургалт нөлөөллийн
Зохион
төрийн албан хаагчийн багийг байгуулж, төрийн албаны манлайлал, ёс
1-12
5-аас доошгүй
Сургалтын тоо
ТЗУХ
байгуулалтын
ёс
зүй,
хандлагыг зүй, хандлага, төрийн үйлчилгээний чанарыг
дугаар сар
арга хэмжээ
нэмэгдүүлж,
дээшлүүлэх сургалтад нийт төрийн албан
чадвартай, тогтвортой хаагчдын 20-оос доошгүй хувийг хамруулна.
мэргэшсэн
төрийн /АЗДҮАХ-ийн 1.1.2/
албыг бэхжүүлнэ.
Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг
хангаж, мэргэшсэн, чадвартай боловсон
хүчнийг дэмжих, тогтвор суурьшилтай ажиллах
Зохион
нөхцөл бололцоог хангах зорилгоор “ТӨРИЙН
Үйл ажиллагааны
3 дугаар
100 хувь
ТЗУХ
байгуулалтын
АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ
хэрэгжилт хувиар
улирал
арга хэмжээ
ХАНГАХ” дэд хөтөлбөрийг боловсруулан
батлуулж, хэрэгжүүлнэ.
1.
/АЗДҮАХ-ийн 1.1.1, 1.1.7/
Төрийн захиргааны байгууллагуудын ёс зүйн
хорооны үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, албан
хаагчдын ёс зүй, харилцааны соёл, хандлагыг
Зохион байгуулах
Зохион
Улирал
төлөвшүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж,
3-аас доошгүй
арга хэмжээний
ТЗУХ
байгуулалтын
бүр
хяналт тавьж ажиллана.
тоо
арга хэмжээ
/МУЗГ-ын 2002 оны 288-р тогтоол,
МУЗГҮАХ-ийн 5.1.8/
Сум орон нутагт шаардлагатай мэргэжлийн
боловсон хүчний нөөц бүрдүүлэх зорилгоор их,
Дэмжлэгт
дээд
сургуульд
элсэн
суралцаж
буй
1-12
24
хамрагдах оюутны
ТЗУХ
ОНТ
оюутнуудыг
дэмжин
нутагтаа
тогтвор
дугаар сар
тоо
суурьшилтай ажиллах асуудлыг бодлогоор
дэмжинэ.
1.1.2 Аймгийн нийт Нийт
төрийн
болон
төр
захиргааны
төрийн
байгууллага, түүний нэгж, алба, хэлтсийн
байгууллагуудын
удирдах
албан
тушаалтнуудын
нэгдсэн
ТЗУХ
ОНТ
4 дүгээр
2.
2
Зөвлөгөөний тоо
удирдах
албан зөвлөгөөнийг
Чойбалсан
хотод
зохион
сар
тушаалтан
болон байгуулна.
ажилтан
албан /АЗДҮАХ-ийн 1.1.1/

1

хаагчдын
ажлын
уялдаа
холбоог
сайжруулах, харилцан
туршлага
солилцох,
цаашид
авч
хэрэгжүүлэх
идэвхжүүлэх
арга
хэмжээг үе шаттай
зохион байгуулна.

3.

4.

1.1.3 Аймгийн Засаг
дарга, түүний Тамгын
газар,
агентлаг,
байгууллагуудын
үйл
ажиллагаанд дэмжлэг
үзүүлж,
сум орон
нутагтай
харилцах
харилцааг өргөжүүлж,
төрийн
үйлчилгээг
нээлттэй,
ил
тод,
шуурхай хүргэнэ.

1.1.4
Аймгийн
төвХэрлэн суманд шинээр
баг байгуулна.
/МУЗЗНДНТУТХ-ийн
4-р зүйл, 30-р зүйл/

Төрийг үйлчилгээг орон нутгийн иргэдэд хүргэн
ажиллаж байгаа аймгийн нийт төрийн албан
хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг Чойбалсан
хотод зохион байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 1.1.1/
Төрийн
байгууллагын
үйл
ажиллагаа,
үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор
олон
улсын жишигт
нийцсэн
чанарын
удирдлагын тогтолцоог ISO 9001 стандартыг
төрийн
байгууллагад
нэвтрүүлэх
ажлыг
үргэлжлүүлнэ.
“Иргэдтэй
уулзах
өдөр”-ийг
иргэдэд
хүртээмжтэй, үр дүнтэй зохион байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 1.1.3/

3-аас доошгүй

Зохион байгуулах
ажлын тоо

4-оос доошгүй

Арга хэмжээний
тоо

20-оос доошгүй
“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг аймаг, сумын
хэмжээнд иргэдэд хүртээмжтэй, үр дүнтэй
байдлаар зохион байгуулна.
/МУЕрөнхийлөгчийн 2007 оны 97-р зарлиг,
МУЗГ-ын 2007 оны 190-р тогтоол/
“Цахим хурал”-ыг тогтмол зохион байгуулж,
сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газар,
төрийн захиргааны байгууллагуудын үйл
ажиллагааг уялдуулан удирдлага, мэргэжил
арга зүйн зөвлөмжөөр хангах, тулгамдаж буй
асуудлыг
шуурхай
шийдвэрлэх
ажлыг
эрчимжүүлнэ. /АЗДҮАХ-ийн 1.1.4/
Зарим төрийн байгууллагуудын автомашины
парк шинэчлэлтийг үе шаттайгаар зохион
байгуулна.
Хүн ам ихээр суурьшсан Хэрлэн сумын 10
дугаар багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг
хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор шинээр 11
дүгээр багийг байгуулна.

1

ТЗУХ

ОНТ

5 дугаар
сар

ТЗУХ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

1-12
дугаар сар

ТЗУХ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

Улирал
бүр

ТЗУХ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

10 дугаар
сар

Хамрагдах иргэд
хувиар
Арга хэмжээний
тоо

10-оос доошгүй

Хамрагдах иргэд
хувиар

4-оос доошгүй

Цахим хурлын тоо

ТЗУХ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

Улирал
бүр

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ТЗУХ

ОНТ

1-12
дугаар сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ТЗУХ

ОНТ

1-12
дугаар сар

1.2 Гадаад харилцааны чиглэлийн хүрээнд:

2

5.

6.

1.2.1 Аймгийн гадаад
харилцааг
гуравдагч
орнуудын
хүрээнд
өргөжүүлэх чиглэлээр
идэвхтэй ажиллана.
/ЗГ-ын
169-р
тогтоол,
Төрийн
гадаад бодлого, үйл
ажиллагааны
нэгдмэл
байдлыг
хангах журам/
1.2.2 Дорнод аймаг
болон
ОХУ-ын
Өвөрбайгалийн
хязгаар,
БНХАУ-ын
ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр
хот,
Тунгляо
хот,
Улаанхад хот, Манжуур
хот,
Шилийн
гол,
Хянган
аймагтай
байгуулсан албан ёсны
гадаад
хамтын
ажиллагааны
баримт
бичгүүдийн
хэрэгжилтийг
хангаж
ажиллана.
/АЗДҮАХ-ийн 1.2.1/

Гуравдагч
орнуудтай
гадаад
харилцааг
хөгжүүлэх боломжуудыг судалж, цаашид авч
хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.
100 хувь

Гадаад хамтын ажиллагааны баримт бичиг
байгуулсан хөрш, зэргэлдээ аймаг, хотуудын
ижил түвшний төрийн байгууллагуудын хамтын
ажиллагааг эрчимжүүлнэ.
Байгаль
орчныг
хамгаалах,
гамшгаас
урьдчилан
сэргийлэх
салбарын
хамтын
ажиллагааг сайжруулж, хөрш зэргэлдээ аймаг,
хотуудтай
төсөл
хөтөлбөр
хамтран
хэрэгжүүлнэ.
Нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын хүрээнд эмч,
эмнэлгийн
мэргэжилтэн,
тамирчдын
ур
чадварыг дээшлүүлж, туршлага судлуулах,
боловсролын салбарт багш, оюутан, сурагч
солилцоог
нэмэгдүүлж,
соёл
урлагийн
хамтарсан арга хэмжээ зохион байгуулан,
аймаг, орон нутгийн түүх, соёл, урлагийг
сурталчлах ажлыг эрчимжүүлнэ.
Худалдаа, эдийн засгийн салбарын хүрээнд
бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгжийн гадаад
хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, үр дүнг
сайжруулах чиглэлээр идэвхтэй ажиллана.
Хөдөө аж ахуй, үйлчилгээний салбарын
хүрээнд
мэргэжилтнүүдийг
туршлага
судлуулах, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад
хамруулж,
үйлчилгээний
салбарын
байгууллагуудын гадаад түншлэл хамтын
ажиллагааг сайжруулна.
Аялал жуулчлалын салбарын хүрээнд хөрш
зэргэлдээ аймаг, хотуудтай хамтран аялал
жуулчлалын бүсийг тогтоож, маршрутыг нээн,
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулна.
Дэд бүтцийн салбар, бүтээн байгуулалтын
ажлын хүрээнд Өвдөг-Баянхошуу хилийн
боомтын гүүрийг өргөтгөх ажлыг эхлүүлнэ.

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ТЗУХ

ОНТ

1-12
дугаар сар

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ТЗУХ

ОНТ

1-12
дугаар сар

3

7.

1.2.3 БНХАУ-ын Зүүн
хойд гурван муж болох
Хар Мөрөн, Жилин,
Ляонин муж, Их Түмэн
санаачилгын Зүүн хойд
Азийн Орон нутгийн
хамтын ажиллагааны
хороо /GTI LCC/, Зүүн
хойд Азийн бүс нутгийн
Засаг
захиргаадын
холбоо /NEAR/ болон
бусад
Олон
улсын
байгууллагын
үйл
ажиллагаанд идэвхтэй
оролцож,
харилцан
ашигтай
хамтын
ажиллагааг хөгжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 1.2.3/

Их түмэн санаачилгын Зүүн хойд Азийн орон
нутгийн
хамтын
ажиллагааны
хороотой
идэвхтэй хамтран ажиллана.
Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг
захиргаадын холбооны үйл ажиллагаанд
идэвхтэй оролцоно.
Монгол улсын Засгийн газартай гэрээ
байгуулсан Олон улсын байгууллагын төсөл
хөтөлбөрт хамрагдах ажлыг эрчимжүүлнэ.
Монгол улсын Дорнод аймаг, Сүхбаатар аймаг,
Хэнтий аймаг, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Шилийн
гол аймаг, Улаанхад хот, Тунгляо хотын 6 талт
хамтын ажиллагааны уулзалтыг Чойбалсан
хотод зохион байгуулна.

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

3-аас дээш

Арга хэмжээний
тоо

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ТЗУХ

ТЗУХ

ОНТ

1-12
дугаар сар

ОНТ

8 дугаар
сар

ОНТ

8-10
дугаар сар

1.3 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хүрээнд:

8.

9.

1.3.1.
“Бодлогын
баримт
бичгийн
хэрэгжилт
төрийн
захиргааны
байгууллагуудын
үйл
ажиллагаанд
хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ
хийх нийтлэг журам”ын
дагуу
хяналт
шинжилгээ
үнэлгээ
хийх ажлыг зохион
байгуулна.
/ЗГ-ийн
2017 оны 89-р тогтоол/
1.4.1 Нутаг дэвсгэрийн
хэмжээнд хууль, эрх
зүйн
сургалт
сурталчилгааны ажлыг
үр
дүнтэй
зохион
байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.2/

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны
талаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх хөндлөнгийн
багийг сонгон шалгаруулж гүйцэтгүүлэн үр дүнг
тооцон ажиллана.
100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

1.4 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд:
Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах хууль, эрх
зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөө
100 хувь
Төлөвлөгөөний
боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу
хэрэгжилт хувиар
сургалтыг иргэд болон төр, хувийн хэвшлийн
ААНБ-ын ажилтан, албан хаагчдад зохион
10-аас дээш
Сургалтын тоо
байгуулна.
Шинээр
батлагдсан
болон
шинэчлэн
найруулагдсан хууль тогтоомжийг сурталчлах
өдөрлөгийг аймаг, сум багийн хэмжээнд орон
нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг

сум, баг тус бүрт
1-ээс дээш

Өдөрлөгийн тоо

АЗДТГ

ХЭЗХ

ХЭЗХ

Аймгийн
ГХУСАЗСЗийн зардал

1-9 дүгээр
сар

Аймгийн
ГХУСАЗСЗийн зардал

1-12
дугаар сар

4

1.4.2
Архидан
согтуурахтай
тэмцэх,
урьдчилан
сэргийлэх
ажлыг эрчимжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.5/

оролцуулан зохион байгуулна
Архины хамаарал бүхий иргэдийг архинаас
гаргах сайн дурын болон албадан эмчилгээнд
хамруулна

5-аас дээш

10.

11.

12.

13.

14.

50-аас дээш

1.4.3 Гэмт хэрэгтэй
тэмцэх,
урьдчилан
сэргийлэх
ажлыг
эрчимжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.6/
1.4.4 Мал хулгайлах
гэмт хэрэгтэй тэмцэх,
урьдчилан
сэргийлэх
ажлыг эрчимжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.6/

1.4.5 Монгол улсад
архив
албан
хэрэг
хөтлөлтөд мэдээллийн
технологийг
хэрэгжүүлэх
хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.13/
1.4.6 Улсын онц чухал
объектын
аюулгүй
байдлыг хангах ажлыг
сайжруулан ажиллана
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.6/

Архинаас гаргах эмчилгээнд хамрагдсан
иргэдийг
нийгмийн
зарим
үйлчилгээнд
хамруулж, ажлын байранд зуучлах ажлыг
зохион байгуулна
Аймгийн эрүү, хэв журмын 2017 оны нөхцөл
байдалд
дүн
шинжилгээ
хийж,
өссөн
үзүүлэлттэй байгаа тодорхой төрлийн гэмт
хэргийг бууруулах арга хэмжээ авна.
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
сургалт мэдээллийн ажлыг сум, багт зохион
байгуулна
Мал
хулгайлах
гэмт
хэрэгтэй
тэмцэх,
урьдчилан
сэргийлэх
нэгдсэн
болон
хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулна
Мал
хулгайлах
гэмт
хэрэгтэй
тэмцэх,
урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд олон
нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зөвлөгөөнийг
зохион байгуулж, малчдын бүлэг холбоодыг
байгуулна.
Төрийн архивын удирдлагын баримт бичигт
эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийж
цахимжуулна.

Чойбалсан хотын хүн амын ундны усан
хангамжийн
аюулгүй
байдлыг
хангах,
хамгаалах арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлнэ

Сайн дурын
эмчилгээнд
хамрагдах
иргэдийн тоо
Албадан
эмчилгээнд
хамрагдах
иргэдийн тоо

ЭМГ
ЦГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

5-аас дээш

Ажлын байранд
зуучлагдсан
иргэдийн тоо

ЦГ
ХХҮГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

1-12
дугаар сар

2-оос доошгүй
удаа

Дүн шинжилгээний
тоо

ХЭЗХ
ЦГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

1-12
дугаар сар

4-өөс доошгүй

Сургалтын тоо

ХЭЗХ
ЦГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

Улирал
бүр

12-оос доошгүй

Арга хэмжээний
тоо
ХЭЗХ
ЦГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

1-12
дугаар сар

10-аас доошгүй

Холбоодын тоо

10 хувь

Цахимжуулах
баримт бичиг
хувиар

ХЭЗХ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

3-аас доошгүй

Хяналтын тоног
төхөөрөмжөөр
хангагдах
объектын тоо

ЦГ

ОНТ

2, 3 дугаар
сар
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15.

16.

17.

18.

1.4.7 Гэмт хэрэгтэй
тэмцэх, олон нийтийн
аюулгүй
байдлыг
хангах,
урьдчилан
сэргийлэх
ажилд
дэмжлэг үзүүлнэ
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.6/
1.4.8 Олон нийтийн
цагдаагийн ажилтныг
хөдөөгийн
сумдад
ажиллуулахад дэмжлэг
үзүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.6/
1.4.9
Улсын
хил
хамгаалалтад
иргэд
олон нийтийн оролцоог
нэмэгдүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.9/
1.4.10 Хууль сахиулах
байгууллагуудын
үйл
ажиллагаанд дэмжлэг
үзүүлнэ.
/Хууль зүйн сайдын
2016
оны
А/118
тушаал/
/ХЗДХС-аас аймгийн
Засаг
даргатай
байгуулсан хамтран
ажиллах гэрээ/

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, олон нийтийн аюулгүй
байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх ажилд
ашиглаж буй зарим тоног төхөөрөмжийг
засварлах, шаардлагатай багаж хэрэгслээр
хангах ажилд дэмжлэг үзүүлнэ
Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг хувцас,
тусгай хэрэгслээр хангаж, ажиллах нөхцөлийг
бүрдүүлнэ.

Аймгийн “Хил хамгаалалтад туслах хүчний
зөвлөл”-ийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион
байгуулна.
Зүүн
бүсийн
Шүүхийн
шинжилгээний
лабораторийн төв барих газрын асуудлыг
шийдвэрлэнэ
Бүртгэлийн хууль тогтоомжийг сурталчлан,
анхан
шатны
бүрдүүлэлтийн
талаарх
мэдээллийг иргэд олон нийтэд түгээх арга
хэмжээг сум, багийн хэмжээнд зохион
байгуулна.
ШШГГазрын сэтгэл заслын өрөөг олон улсын
жишигт нийцүүлэн байгуулахад дэмжлэг
үзүүлнэ.

10-аас доошгүй

Худалдан авах
багаж хэрэгслийн
тоо

ЦГ

20-оос доошгүй

Засвар хийх
камерын тоо

13-аас дээш

Худалдан авах
хувцас, тусгай
хэрэгслийн тоо

ЦГ

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100 хувь

ОНТ

2, 3 дугаар
сар

ОНТ

2, 3 дугаар
сар

ХЭЗХ

ОНТ

2 дугаар
сар

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ШША

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

6 дугаар
сар

23-аас доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

УБХ

ОНТ

Улирал
бүр

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ШШГГ

ОНТ

3-8 дугаар
сар

1.5 Батлан хамгаалах салбарын хүрээнд:

19.

20.

1.5.1 Батлан хамгаалах
салбарын багц хууль
тогтоомжийг
орон
нутагтаа
сурталчлан
хэрэгжүүлж, биелэлтэд
хяналт
тавин
ажиллана.
/АЗДҮАХ-ийн 1.5.1/
1.5.2 Цэргийн албыг
иргэний төлөвшил, эх
оронч
үзэл,
хүмүүжлийн үндэс байх
бодлогыг хэрэгжүүлж,
иргэн
цэргийн

Аймгийн
хэмжээнд
батлан
хамгаалах
салбарын
талаарх
хууль
тогтоомжийг
сурталчлан таниулах ажлыг сумдын ЗДТГ-ын
дарга, багийн Засаг дарга нартай хамтран
зохион байгуулна.

Цэргийн жинхэнэ алба хаасан болон цэргийн
жинхэнэ албанд татагдаж байгаа залуучуудыг
угтан авах, үдэн гаргах ажлыг зохион
байгуулна.
Цэргийн анги байгууллагын захирагч, орон
нутгаас
цэргийн
алба
хааж
байгаа

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ЦШ

ОНТ

ОНТ

1-12
дугаар сар

5,10 дугаар
сар

ЦШ
ОНТ

1-12
дугаар сар

6

харилцааг бэхжүүлэн,
иргэдэд
эх
орноо
хамгаалахад оролцох,
цэргийн
боловсрол,
бэлтгэл
эзэмшүүлэх
боломжийг
нэмэгдүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 1.5.3/

21.

22.

1.5.3
Дайчилгааны
бэлэн байдлын дээд
зэргүүдэд шилжүүлэх
үеийн арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх
үүрэгт
дадлагажуулах
сургалтыг
зохион
байгуулна.
/ЗГҮАХийн 5.5.4/
1.5.4
Цэргийн болон
цэргийн өмнөх насны
залуучуудад
эх
орноороо
бахархах
үзлийг
төлөвшүүлж,
Монгол цэргийн түүхэн
уламжлалыг
сурталчлан
таниулах
ажлыг
үе
шаттай
зохион байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 1.5.2/

залуучуудтай уулзалт хийж, тэдний урам
зоригийг сэргээх арга хэмжээг зохион
байгуулна.
Өсвөр үе, цэргийн насны залуучуудын эрүүл
мэндийг
сайжруулах,
эрүүлжүүлэх
арга
хэмжээг зохион байгуулан ажиллана.
“Оюутан цэрэг” хөтөлбөрийг Зэвсэгт хүчний
анги байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.
Сумдын батлан хамгаалах товчооны томилгоот
бүрэлдэхүүнийг тодотгож, цугларах дадлага
хийнэ.
“Цугларах - Шилжүүлэх” байрны томилгоот
бүрэлдэхүүнийг тодотгож дадлага, сургалт
зохион байгуулна.
Аймгийн хэмжээнд Ерөнхий боловсролын
сургуулиудын дунд Цэрэг спортын “Дөл-2018”
тоглолтыг зохион байгуулж, Тэргүүн байр
эзэлсэн
баг
тамирчдыг
улсын
аварга
шалгаруулах тэмцээнд оролцуулна.
“Монгол цэргийн өдөр”, Зэвсэгт хүчин үүсэн
байгуулагдсаны 97 жилийн ойн баярыг
тохиолдуулан тусгайлсан чиг үүрэг бүхий
байгууллагуудын хүрээнд “Хайрлан дуулах эх
орон” дууны тэмцээн, Ерөнхий боловсролын
сургуулийн сурагчдын дунд “ЭССЭ” бичлэг,
“Гар зургийн” уралдаан зохион байгуулна.

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

1-12
дугаар сар

50-аас доошгүй

Хамрагдах оюутан
цэргийн тоо

ОНТ

3-8
дугаар сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ЦШ

ОНТ

3, 4 дугаар
сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ЦШ

ОНТ

3, 4 дугаар
сар

3-аас доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

ЦШ

ОНТ

3 дугаар
сар

ОБГ

ОНТ
ОХТУСА

5, 9 дүгээр
сар

ОБГ

ОНТ
ОХТУСА

9 дүгээр
сар

ОБГ

ОНТ
ОХТУСА

4-5 дугаар
сар

1.6 Гамшгаас хамгаалах бодлогын хүрээнд:

23.

1.6.1
“Ой
хээрийн
түймрээс
урьдчилан
сэргийлэх,
түүнтэй
тэмцэх
талаар
баримтлах
бодлого”ийг
үргэмжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.2,

Гамшгаас хамгаалах команд штабын болон Иж
бүрэн дадлага сургуулийг зохион байгуулна.
Хилийн бүсэд ой, хээрийн түймэр унтраах
дадлага, сургуулийг зохион байгуулна.
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Гамшгаас
хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг”-ийг аймгийн
Мэргэжлийн
хяналтын
газар,
ЭМГазар,
ХХААГазартай
хамтран
сумдад
зохион
байгуулна.

2-оос доошгүй
100 хувь

10-аас доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо
Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар
Хамрагдах сумын
тоо
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24.

25.

26.

27.

1.6.2 Аврагчийн хөшөө
цогцолбор
барих
санаачлагыг өрнүүлэн
ажиллана.
/АЗДҮАХийн 1.5.2/

Халхгол суманд шинээр байгуулагдах Гал
түймэр унтраах, аврах 62 дугаар ангийн
байранд засвар тохижилтийн ажил хийж,
ажиллах нөхцөл боломжоор хангана.
“Аврагчийн гараас амьдрал цэцэглэнэ” хөшөөг
барих ажлыг зохион байгуулна.

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ОБГ

ОНТ

4 дүгээр
сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ОБГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

5 дугаар
Сар

ХОЁР. Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:
2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хууль журмыг чанд мөрдүүлж ил тод, хариуцлагатай уул уурхай хөгжүүлнэ.
2.1.1
Уул
уурхай, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
газрын тос, түгээмэл хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавж, зөвлөн туслах,
Зохион байгуулах
ХОХБТХ
тархацтай
ашигт дүгнэлт гаргах ажлыг зохион байгуулна.
2 удаа
БОХНСЗ
ажлын тоо
БОАЖГ
малтмалын ашиглалт, /ХХ-ийн 19.32, АЗДҮАХ-ийн 4.1.5, АЗД-ын
олборлолттой
2014 оны А/402 захирамж/
холбоотой
байгаль Уул уурхайн хайгуул, ашиглалтын улмаас
орчин, хүн амд үзүүлж эвдэрсэн
газрын
тооллогыг
мэргэжлийн
Үйл ажиллагааны
100 хувь
БОАЖГ
БХНСЗ
буй сөрөг нөлөөллийг байгууллагаар
хийлгэх
ажлыг
зохион
хэрэгжилт хувиар
тогтоох,
урьдчилан байгуулна. /ХХ-ийн 20.15, АЗДҮАХ-ийн 4.1.5/
сэргийлэх
ажлыг Уул уурхайн ашиглалтын чиглэлээр
үйл
зохион байгуулна.
ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгжид гадаад
Тоног
орчны
цацрагийн
хяналт
хийх
тоног
1-ээс дээш
МХГ
ОНХС
төхөөрөмжийн тоо
төхөөрөмжтэй болно.
/АЗДҮАХ-ийн 1.4.11, 4.2.7 дахь заалт/
2.1.2 Байгаль орчин, ан Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх,
Тоног
амьтан,
ургамлыг мониторинг хийхэд шаардлагатай техник, тоног
1-ээс дээш
БОАЖГ
БХНСЗ
төхөөрөмжийн тоо
хамгаалах,
нөхөн төхөөрөмжөөр хангана.
сэргээх,
мониторинг БОАЖСайдын баталсан дээд хязгаарт багтаан
хийх боломж нөхцлийг тусгай зориулалтын агнуурыг агнуурын бүс
Тандалт
2-оос дээш
БОАЖГ
БОХНСЗ
сайжруулна.
нутагт хийлгэх, тандалт судалгааны ажлыг
судалгааны тоо
АЗДҮАХ-ийн
4.2.6, зохион байгуулна. /ХХ-ийн 4.2.7/
4.2.7/
Байгалийн ургамлын тархац нөөцийн судалгаа
хийлгэнэ.
Үйл ажиллагааны
100 хувь
БОАЖГ
БОХНСЗ
/Байгалийн Ургамал хамгаалах хуулийн 5
хэрэгжилт хувиар
дугаар зүйлийн 5.1 ХХ-ийн22,23/
2.2 Байгалийн унаган төрх, экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, усны нөөцөө хамгаалах,
хомсдлоос сэргийлэх, байгаль орчинд нийцтэй тогтвортой хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлнэ.
2.2.1 Хог хаягдлын Чойбалсан хотын төв хогийн цэгийг хэсэгчлэн
БОАЖГ
менежментийг
ландфилдын аргаар булах ажлыг зохион
“Чойбалса
сайжруулж,
байгаль байгуулж, биологийн нөхөн сэргээлт хийнэ.
20 га
Газрын хэмжээ /га/
н хөгжил”
ОНТ
орчинд
нөлөөлөх
ОНӨААТҮ
сөрөг
нөлөөллийг
Г
бууруулах
ажлыг Чойбалсан
хотын
хөгжлийн
ерөнхий
100 хувь
Үйл ажиллагааны
БОАЖГ
ОНХС

4-12
дугаар сар

5-12
дугаар сар

1-12
дугаар сар

1-12
дугаар сар
1-10
дугаар
Сар
1-12
дугаар
Сар

1-12
дугаар сар
1-12
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зохион байгуулна.

28.

29.

30.

төлөвлөгөөний дагуу тус хотын хогийн цэгийг
шинээр тогтоох газарт Байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийж, шилжүүлэх
ажлыг эхлүүлнэ.
/ХХ-ийн 20.2, АЗДҮАХ-ийн 4.3.7, 4.2.9/
Хог тээврийн машин механизм, тусгай
зориулалтын
тээврийн
хэрэгслийн
тоог
нэмэгдүүлнэ.
/ХХ-ийн 20.4, АЗДҮАХ-ийн 4.2.9/
“Хог хаягдлыг менежментийг сайжруулах” дэд
хөтөлбөрийг боловсруулж, хог хаягдал дахин
боловсруулах үйлдвэр барих ажлыг бодлогоор
дэмжинэ. /ХХ-ийн 20.3, АЗДҮАХ-ийн 4.2/

хэрэгжилт хувиар

2-оос дээш

Тээврийн
хэрэгслийн тоо

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

“Чойбалса
н хөгжил”
ОНӨААТҮ
Г
“Чойбалса
н хөгжил”
ОНӨААТҮ
Г
БОАЖГ
“Чойбалса
н хөгжил”
ОНӨААТҮ
Г

дугаар сар

ОНТ

4-8 дугаар
сар

Зохион
байгуулалтын
ажил

1-2 дугаар
улирал

2.2.2 Монгол улсын “Агаарын бохирдлыг бууруулах” аймгийн дэд
“Агаар,
орчны хөтөлбөр боловсруулж, батлуулна.
Зохион
Үйл ажиллагааны
БОАЖГ
1-2 дугаар
бохирдлыг бууруулах /ХХ-ийн 20.12, АЗДҮАХ-ийн 4.2.10/
100 хувь
байгуулалтын
хэрэгжилт хувиар
УЦУОШГ
улирал
үндэсний хөтөлбөр”-ийг
ажил
хэрэгжүүлнэ.
2.2.3
Иргэд
олон Байгаль
орчныг
хамгаалах,
экологийн
нийтэд хүрээлэн буй боловсрол олгох тэмдэглэлт өдрүүдийг олон
орчноо
хайрлан нийтийн оролцоотойгоор зохион байгуулна.
Зохион байгуулах
хамгаалах, экологийн /ХХ-ийн 20.1, АЗДҮАХ-ийн 4.2.1, 4.2.9/
1-12дугаар
5-аас дээш
арга хэмжээний
БОАЖГ
БХНСЗ
боловсрол
олгох
сар
тоо
уламжлалт
ажлыг
үргэлжлүүлэн
зохион
байгуулна.
2.3 Ой, ургамал, усны нөөцийг хамгаалах, хомсдлоос сэргийлэх, байгаль орчинд нийцтэй тогтвортой хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлнэ.
2.3.1 Ойн сан бүхий Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг
Зохион байгуулах
газрыг зүй зохистой хавар, намрын мод тарих сарын аяныг аймгийн
2 удаа
арга хэмжээний
ашиглах,
хамгаалах хэмжээнд зохион байгуулна.
тоо
5, 10
БОАЖГ
БХНСЗ
ажлыг олон нийтэд /ХХ-ийн 24.5/
дугаар сар
таниулан сурталчилна.
20000-аас дээш
Тарьц, суулгацын
тоо
Ойн түймрийн улмаас Баян-Уул сумын нутаг
БОАЖГ
дахь
ойн
нөөцөд
өөрчлөлт
орсонтой
Үйл ажиллагааны
Сум
5-10
холбогдуулан ойн нөөцийн нарийвчилсан
100 хувь
БОХНСЗ
хэрэгжилт хувиар
дундын
дугаар сар
судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна.
ойн анги
/ЗГ-ын 2014 оны 43 дугаар тогтоолын 3.3.4/
Сум дундын ойн ангийн “Ойн мэдээллийн төв”1-12
Үйл ажиллагааны
ийн барилгыг ашиглалтад оруулна.
100 хувь
БОАЖГ
БОХНСЗ
дугаар
хэрэгжилт хувиар
Сар
Баян-Уул суманд ойн цэвэрлэгээний ажлыг
Цэвэрлэгээний
1-9 дүгээр
зохион байгуулж, ойгүй сумын түлээний
2000
огтлолын хэмжээ
БОАЖГ
БОХНСЗ
Сар
хэрэгцээг хангана. /ХХ-ийн 22.2/
М3
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2.3.2 Ойн сан бүхий
газрын
нөөцийг
нэмэгдүүлэх
хүрээнд
ойжуулалт, ойн зурвас
байгуулах
ажлыг
зохион байгуулна.

Ой бүхий сумдад ойжуулалт хийх ажлыг зохион
байгуулна.
/ХХ-ийн 22.5, 22.8, АЗДҮАХ-ийн 4.2.8/

5 сум
200 га-аас дээш

Сумын
төвийн
ногоон
байгууламжийг
нэмэгдүүлэх замаар ойн зурвас байгуулж,
газрын доройтлыг бууруулна.
/ХХ-ийн 22.3/

3 сум
30 га-аас дээш

31.
Ойн үрийн талбайг хамгаалах
түймрээс хамгаалах зурвас татна.
/АЗДҮАХ-ийн 4.2.8/

зорилгоор
1 сум
3 га-аас дээш

2.3.3 Ус, усан сан
бүхий газрын эхийг
хамгаалж, усжуулалтын
системийг сайжруулна.
32.

33.

34.

2.3.4
"Нэг
голын
хүүхдүүд"
төслийг
хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн
3.2.44,
АЗДҮАХ-ийн 2.2.22/

2.3.5 Ус, цаг уур орчны
шинжилгээний ажлын
үр дүнг сайжруулах
ажлыг
зохион
байгуулна.

Чойбалсан хотын “Монгол дайчдын хөшөө”-ний
урд
талын
цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн
тохижилтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
Булаг, рашааны эхийг хашиж хамгаалах,
тохижуулах ажлыг хэрэгжүүлнэ.
/Ус үндэсний хөтөлбөр, ХХ-ийн 21.9/
Баянтүмэн сумын нутаг “2 мэлхийт нуур”-ын
усыг сэргээх ажлын зураг төсөв хийлгэнэ.
/ ХХ-ийн 22.22, АЗДҮАХ-ийн 4.2.5/
Хөх нуурын хог хаягдлыг цэвэрлэж, усны
бохирдлыг бууруулна.
/АЗДҮАХ-ийн 4.2.5/ /Ус үндэсний хөтөлбөр/
Хэрлэн голын эргийн хамгаалалтын зураг
төсөв хийнэ.
/ХХ-ийн 22.22, АЗДҮАХ-ийн 4.2.5/
Хэрлэн голд эргийн хамгаалалтын ажил хийнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 4.2.5/
Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд байгаль
орчин, эх нутгаа хайрлах үзлийг төлөвшүүлэх,
оюунлаг байдлыг дэмжих арга хэмжээнүүдийг
зохион байгуулна.
Орчны цаг агаар, уур амьсгалын байнгын
судалгааны цаг уурын харуул байгуулна.
/Чойбалсан сум/
Үүлэнд зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг
нэмэгдүүлж аймгийн 3 дахь экспедиц байгуулж,
хур тундасны хэмжээг нэмэгдүүлэх арга
хэмжээг авна.
/ХХ-ийн 22.18, АЗДҮАХ-ийн 3.1.10/

Ажил хийгдэх
сумын тоо
БОАЖГ

БОХНСЗ

1-6 дугаар
Сар

БОАЖГ

БОХНСЗ

1-6 дугаар
Сар

БОАЖГ
Сум
дундын
ойн анги

БОХНСЗ

3-9 дүгээр
сар

БОХНСЗ

5-10
дугаар сар

Ойн талбайн
өсөлт га
Ажил хийгдэх
сумын тоо
Ойн зурвасын
өсөлт га
Ажил хийгдэх
сумын тоо
Хамгаалагдсан
зурвасын хэмжээ
га

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

БОАЖГ

4-өөс дээш

Хашиж хамгаалах
булгийн тоо

БОАЖГ

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

БОАЖГ

БОХНСЗ

3-10
дугаар сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

БОАЖГ

БОХНСЗ

1-12
дугаар сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

БОАЖГ

БОХНСЗ

4-6 дугаар
сар

250

Хамгаалагдсан
эргийн урт метр

БОАЖГ

БОХНСЗ

5-10
дугаар сар

50-аас доошгүй

Хамрагдах СӨБ,
ЕБС тоо

НБХ

ОНТ

1-12
дугаар сар

1

Цаг уурын харуул
тоо

УЦУОШГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

1

Шинээр байгуулах
экспедиц тоо

УЦУОШГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

БОХНСЗ

3-10 дүгээр
сар
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35.

36.

37.

38.

2.3.6 Аймгийн хэмжээнд
цөлжилтийн зэрэглэлийг
тогтоож,
ургамлын
нөөцийг тодорхойлно.
2.3.7
Цөлжилт,
хуурайшилтыг
бууруулах
зорилгоор
гадаргуугийн
усыг
нэмэгдүүлэх
ажлыг
зохион байгуулна.

Аймгийн хэмжээнд цөлжилтийн нарийвчилсан
судалгаа мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ.
/Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр/
Хөв цөөрөм байгуулах, ус задгайлах ажлыг
дэмжин зохион байгуулна.
/Ус үндэсний хөтөлбөр, ЗДҮАХ-ийн 4.2.5/

4-өөс дээш

Судалгаа хийх
сумын тоо

2-оос доошгүй

Шинээр
байгуулсан хөв
цөөрөм тоо

БОАЖГ

БОХНС

5-10
дугаар сар

БОАЖГ

БОХНС

5-11
дугаар сар

2-оос доошгүй

Тохижуулах хөв
цөөрмийн тоо
ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:
3.1 Эрүүл мэндийн хүрээнд: Хүн амд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, дадал, хандлагыг төлөвшүүлж нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн
тусламж үйлчилгээг сайжруулж, хүний нөөцийн чадавхыг дээшлүүлнэ.
3.1.1. Нийгмийн эрүүл Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын
Үйл ажиллагааны
ХОХБТХ
4-11 дүгээр
100
УТ, ОНТ
мэндийн
тусламж, ажлыг эхлүүлнэ.
хэрэгжилт хувиар
ЭМГ
сар
үйлчилгээний
чанар Эрүүл мэндийн тэмдэглэлт өдрүүдэд аян,
Зохион байгуулах
6-аас доошгүй
хүртээмжийг
өдөрлөг арга хэмжээг үе шаттай зохион
арга хэмжээний
Зохион
сайжруулна.
байгуулж, хүн амд халдварт болон халдварт
тоо
1-12
ЭМГ
байгуулалтын
/ЗГҮАХ-ийн
3.1.1, бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аж
/өдөрлөг, аян/
дугаар сар
4000-аас
арга хэмжээ
АЗДҮАХ-ийн
2.1.1, төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх эрүүл мэндийн
Хамрагдах хүний
доошгүй
6"Дорнод
аймгийн сургалт сурталчилгааг зохион байгуулна.
тоо
эрүүл
мэндийн Эрүүл мэндийг дэмжигч иргэн, өрх, баг, хамт
Эрүүл мэндийг
тогтолцоог
олон, байгууллага шалгаруулах арга хэмжээг
дэмжигч болсон,
4-12
бэхжүүлэх"
дунд зохион байгуулна.
5-аас доошгүй
ЭМГ
ОНТ
зэргээ ахиулсан
дугаар сар
хугацааны
дэд
байгууллагын тоо
хөтөлбөр 2.4.1.4 /
3.1.2
Зонхилон Сүрьеэ өвчний эрт илрүүлэг, үзлэг шинжилгээг
Зохион байгуулах
тохиолдох
халдварт хөдөөгийн зарим сумдад ХӨСҮТөвтэй хамтран
4-өөс дээш
сумын тоо
өвчнийг
бууруулах зохион байгуулна.
ажлыг
зохион
Илрүүлэг үзлэгийн
5-12
байгуулна. /ЗГҮАХ-ийн
100 хувь
хамрагдалт
ЭМГ
ОНТ
дугаар сар
3.1.6,
АЗДҮАХ-ийн
хувиар
2.1.3,6,
"Дорнод
аймгийн
эрүүл
75 хувь
Эмчлэн
мэндийн
эрүүлжүүлсэн хувь
тогтолцоог
Зөөврийн рентген аппарат авахад хөрөнгийн
Тоног
1
ЭМГ
ОНТ
4-5 сар
бэхжүүлэх"
дунд дэмжлэг үзүүлнэ.
төхөөрөмжийн тоо
хугацааны
дэд Бэлгийн замаар дамжих халдвар, тэмбүү
Үзлэгт хамрагдах
хөтөлбөр 2.4.1.7/
өвчний тархалтыг бууруулах “Эрүүл цус-6”
12000 иргэн
иргэний тоо
аяны илрүүлэг үзлэгийг үргэлжлүүлэн зохион
1-12
ЭМГ
ОНТ
байгуулна.
Эмчилэн
дугаар сар
90 хувь
эрүүлжсэн
иргэдийн хувь
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39.

40.

41.

3.1.3.“Орчны
эрүүл
мэнд”
үндэсний
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх ажлыг
зохион
байгуулна.
/ЗГҮАХ-ийн
3.1.1,
АЗДҮАХ-ийн
2.1.1/

3.1.4.
Эх
хүүхдэд
үзүүлэх эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээний
хүртээмжийг
нэмэгдүүлж, хүүхдийн
эндэгдлийг бууруулна
/ЗГҮАХ-ийн
3.1.7,
АЗДҮАХ-ийн
2.1.6,
"Дорнод
аймгийн
эрүүл
мэндийн
тогтолцоог
бэхжүүлэх"
дунд
хугацааны
дэд
хөтөлбөр 2.4.1.5 /

3.1.5. Халдварт бус
өвчлөлийг
бууруулах
ажлыг эрчимжүүлж, эрт
илрүүлгийн тогтолцоог
сайжруулна
/ЗГҮАХ-ийн 3.1.2, 3.1.3
АЗДҮАХ-ийн
2.1.14,
2.1.15,
Дорнод
аймгийн
эрүүл
мэндийн
тогтолцоог

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой
халдвараас сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах
ажлыг зохион байгуулж, шаардлагатай тоног
төхөөрөмж,
эм
эмнэлгийн
хэрэгслийн
хангамжийг нэмэгдүүлнэ.
Хэрлэн сумын хэмжээнд ахуйн хортон шавж,
авгалдай устгалын ажлыг зохион байгуулна.
Эмнэлгийн тусгай хог хаягдлыг ангилан ялгаж,
халдваргүйтгэх хог хаягдлын байгууламжтай
болох ажлыг эхлүүлнэ.
Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч,
мэргэжилтнүүдэд
“Эх,
нярайн
нэн
шаардлагатай тусламж үйлчилгээ”, “Хүүхдийн
өвчний цогц менежмент”, “Эрэмбэлэн ангилалт
яаралтай тусламж”, “Зонхилон тохиолдох
өвчин” сургалтыг зохион байгуулна.
Хөдөөгийн 13 сумын хоол тэжээлийн хурц
болон архаг дутагдлаас үүдэлтэй сульдаа,
тураал, цус багадалт зэрэг суурь өвчтэй,
зорилтот бүлгийн
хүүхдүүдийг сувилалд
хамруулна.
Эх нярайн тусламжид шаардлагатай 1
удаагийн багцаар хангана.
Хэрлэн сумын нийт багийн зорилтот бүлгийн 02 насны хүүхдүүдийг “Д” амин дэмээр хангах
ажлыг зохион байгуулна
Хэрлэн сумын 3, 4, 5 дугаар багийн 18-35
насны эмэгтэйчүүдэд нөхөн үржихүйн эрүүл
мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, урьдчилан
сэргийлэх
үзлэг,
сургалт,
ярилцлага,
хэлэлцүүлгийг мэргэжлийн багтай хамтран
зохион байгуулна.
Хөдөөгийн хүн амд төрөлжсөн мэргэжлийн
тусламж /Дотор, чих, хамар хоолой, мэдрэл,
хүүхэд, шүд, нүд, эхо, эмэгтэйчүүд/ болон
нийгмийн халамжийн үйлчилгээг нийт сумдад
зохион байгуулна.
Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдүүдийг амны
хөндий, шүдний үзлэг, эмчилгээнд хамруулна.
Архины
хамааралтай иргэдийг эмчлэн
эрүүлжүүлнэ.
“Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд 15-

2-оос доошгүй
5-аас доошгүй

3500

1
75 эмч,
мэргэжилтэн

Тоног
төхөөрөмжийн тоо
Халдваргүйтгэлий
н бодис,
хэрэгслийн тоо
Устгалын ажил
хийгдсэн бохирын
цооногийн тоо
Хог хаягдлын
байгууламжийн
тоо
Сургалтад
хамрагдах эмчийн
тоо

БОЭТ

ОНТ

Жилийн
турш

ЭМГ

ОНТ

3-10
дугаар сар

ЭМГ,
БОЭТ

УТ, ОНТ

1-12
дугаар сар

ЭМГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

3 удаа

Зохион байгуулах
сургалтын тоо

100-аас доошгүй

Суурь өвчлөлтэй
хүүхдүүдийн
хамрагдалт
хувиар

ЭМГ
БОЭТ
ГБХЗХГ

ОНТ

6-8 дугаар
сар

2000 ширхэг

1 удаагийн
багцийн тоо

БОЭТ

ОНТ

Жилийн
турш

2200-аас
доошгүй

Хамрагдах
хүүхдийн тоо

ЭМГ

ОНТ

1-5, 9-12
дугаар сар

200-аас доошгүй

Үзлэг, сургалтад
хамрагдах
эмэгтэйчүүдийн
тоо

ЭМГ,
БОЭТ

ОНТ

5-6 дугаар
сар

8000--аас
доошгүй

Хамрагдах
иргэдийн тоо

ЭМГ

ОНТ

3-4, 9-10
дугаар сар

30-аас доошгүй

Хамрагдах хүүхэд
хувь

ЭМГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

50 - аас доошгүй

Хамрагдах
иргэдийн тоо

ОНТ

1-12
дугаар сар

25000- аас

Хамрагдах

УТ, ОНТ

1-12

ЭМГ,
БОЭТ
ЦГ
ЭМГ,
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42.

43.

44.

бэхжүүлэх”
дунд
хугацааны
дэд
хөтөлбөр,
2.4.1.2,
2.4.1.6/
3.1.6. Эмч, эмнэлгийн
мэргэжилтнийг
мэргэжил боловсролоо
дээшлүүлэх,
хөдөө
орон нутагт тогтвор
суурьшилтай
ажиллахад нь дэмжлэг
үзүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн 3.1.18,
3.1.20, 3.1.21 ХХ-ийн
1.7 АЗДҮАХ-ийн
2.1.13 "Дорнод
аймгийн эрүүл
мэндийн
тогтолцоог
бэхжүүлэх" дунд
хугацааны дэд
хөтөлбөр 2.4.3.1/
3.1.7.“Үйлчлүүлэгчдэд
ээлтэй
орчин”
бүрдүүлэх
ажлыг
зохион байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн
2.1.5,
"Дорнод
аймгийн
эрүүл
мэндийн
тогтолцоог
бэхжүүлэх"
дунд
хугацааны
дэд
хөтөлбөр 2.4.2 .2/

3.1.8.
Цус,
цусан
бүтээгдэхүүний
зайлшгүй
нөөцийг

40 хүртэлх насны иргэдийг вируст хепатит,
элэгний хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгт
хамруулна.
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг төгсөлтийн
дараах сургалтад урт, богино хугацаагаар
хамрагдах,
гадаад
оронд
мэргэжил
дээшлүүлэх,
туршлага
судлах,
дадлагажуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Сумдад
ажиллаж
байгаа
эмч,
мэргэжилтнүүдийг тогтвортой ажиллуулахад
аймаг, сум, байгууллагын хүрээнд дэмжиж
ажиллана.

Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв, Бүсийн
оношилгоо эмчилгээний төвийн
тусламж,
үйлчилгээний багцыг өргөжүүлж, хүртээмжийг
нэмэгдүүлэн,
шаардлагатай
тоног
төхөөрөмжөөр үе шаттай хангана.
Зарим сумын эрүүл мэндийн төвүүдийг
боловсон ариун цэврийн байгууламжтай
болгоно.
Хүн амын нягтрал, газар зүйн байршил,
өвчлөл, шилжилт хөдөлгөөн, эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээнд
суурилж, яаралтай тусламж үйлчилгээний
хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх
зорилгоор
автомашины парк шинэчлэлийг үе шаттай
хийнэ.
БОЭТ-ийн үйл ажиллагааны менежментийг
сайжруулж, иргэдэд хүндрэл чирэгдэлгүй
үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
Донорын
эгнээг
өргөжүүлэх,
оролцоог
нэмэгдүүлэх сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг
зохион байгуулна.

доошгүй

иргэдийн тоо

БОЭТ

дугаар сар

8- аас доошгүй

Хамрагдсан эмч,
мэргэжилтний тоо

ЭМГ

УТ, ОНТ

1-12
дугаар сар

10-аас доошгүй

Дэмжлэг үзүүлэх
албан хаагчийн
тоо

НБХ, ЭМГ,
СЗДТГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

4-өөс доошгүй

Шинээр
нийлүүлэх,
засварлах тоног,
төхөөрөмжийн тоо

ЭМГ

УТ, ОНТ

1-12
дугаар сар

3-аас доошгүй

Сумын тоо

ЭМГ

УТ, ОНТ

1-12
дугаар сар

3-аас доошгүй

Засварлах,
шинээр авах
автомашины тоо

ЭМГ

УТ, ОНТ

1-12
дугаар сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ЭМГ
БОЭТ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

1-12
дугаар сар

2 хувь

Нэмэгдэх донор
хувиар

ЭМГ

ОНТ

5-6 дугаар
сар
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45.

46.

47.

48.

бүрдүүлэх
ажлыг
зохион байгуулна.
/Донорын
тухай
хууль
14 дүгээр зүйл./
3.1.9.
Уламжлалт
анагаах
ухааныг
хөгжүүлэх,
сэргээн
засах,
эмгүй
эмчилгээний
нэр
төрлийг нэмэгдүүлнэ.
"Дорнод
аймгийн
эрүүл
мэндийн
тогтолцоог
бэхжүүлэх"
дунд
хугацааны
дэд
хөтөлбөр 2.4.2.7/
3.1.10.
Сумдын
эмнэлэгт
цогцос
хадгалах
барилга
шинээр барих ажлыг
шийдвэрлэнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 2.1.10/.
3.1.11. Ахмад настан,
хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдэд
чиглэсэн
хөнгөвчлөх
болон
гэрийн
сувилахуйн
тусламж
үйлчилгээг
нэвтрүүлнэ.
/Дорнод
аймгийн
эрүүл
мэндийн
тогтолцоог
бэхжүүлэх”
дунд
хугацааны
дэд
хөтөлбөр,
2.4.2.8,
2.9.3/
3.1.13
Төр
хувийн
хэвшлийн
эрүүл
мэндийн
байгууллагуудын
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлнэ.
/”Дорнод
аймгийн
эрүүл
мэндийн

Алслагдсан сумдын цус цусан бүтээгдэхүүний
яаралтай үеийн бэлэн байдлыг хангаж
ажиллана.
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны
хүрээнд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы Хөлөнбуйр
хотын Монгол эмнэлэгтэй хамтран уламжлалт
анагаах ухааны олон улсын
эрдэм
шинжилгээний хурлыг зохион байгуулна
Анхан шатны эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч,
мэргэжилтнүүдийг уламжлалт анагаах ухааны
чиглэлээр дагалдуулан сургана.

Сум, сум дундын эмнэлгийн цогцос хадгалах
барилгын одоогийн нөхцөл байдлыг судалж,
шаардлагатай дэмжлэг үзүүлнэ.

Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад
гэрийн сувилахуйн сургагч багш бэлтгэнэ.
Гэрийн сувилахуйн тусламжийн багц бүхий
цүнхээр
анхан
шатны
эрүүл
мэндийн
байгууллагуудыг хангаж ашиглалт, хэрэглээнд
хяналт тавин ажиллана.
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Хамрагдах сум

ЭМГ

ОНТ

1-12 сар

1

Эрдэм
шинжилгээний
хурлын тоо

НБХ, ЭМГ,
УАУТөв

ОНТ

10-11
дүгээр сар

10- аас дээш

Сургалтад
хамрагдах эмч,
мэргэжилтний тоо

ЭМГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

1- аас дээш

Шинээр барих
цогцос хадгалах
байр, хөргөгчийн
тоо

ЭМГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

16- аас дээш

Сургагч багшийн
тоо

ЭМГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

16-аас дээш

Хамрагдах анхан
шатны эрүүл
мэндийн төвийн
тоо
ЭМГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

ЭМГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

4-5дугаар
сар

600- аас дээш

Хамрагдах ахмад
настан, хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэдийн тоо

1

Зөвлөгөөний тоо

Дорнод аймагт эрүүл мэндийн чиглэлээр
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын
нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгуулна.
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49.

50.

51.

52.

53.

тогтолцоог
бэхжүүлэх”
дунд
хугацааны
дэд
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө 1.12.1/
3.1.14
Эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээний
чанар
хүртээмжийг
сайжруулна.
ЗГҮАХ-ийн 3.1.10,
АЗДҮАХ-ийн 2.1.5/

БОЭТ-ийн вакум хагалгааны өрөөний тоног
төхөөрөмжийг шинэчилнэ.
100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ЭМГ
БОЭТ

УТ

1-12
дугаар сар

3.2 Боловсрол, соёл урлаг, спортын салбар:
Боловсрол, соёлын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж хүүхэд, багш болон боловсрол, соёлын ажилтан нэг бүрийн хөгжлийг дэмжинэ.
Соёл урлаг, спортын салбарыг үндэсний бахархалт, эх оронч сэтгэлгээтэй хамтатган хөгжүүлнэ.
3.2.1 Сургуулийн өмнөх Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ
Аймгийн СӨБ-ын
УТ,
1-12
боловсролын хамран эрхлэх
шаардлага
хангасан
иргэн,
85 хувь
хамран сургалтын
БСУГ
Хувийн
дугаар сар
сургалтыг нэмэгдүүлнэ. байгууллагыг дэмжинэ.
хувь
хэвшил
Сумын төвөөс алслагдсан малчдын 5 настай
Хамрагдах сумын
АЗДҮАХ-ийн 2.2.2/
хүүхдийг
сургуулийн
өмнөх
боловсролд
4
тоо
1 дүгээр
хамруулах төслийг сумдад хэрэгжүүлнэ.
БСУГ
УТ, ОНТ
сар
100 хувь
Хамрагдах хүүхэд
хувиар
3.2.2
"Сургууль, Төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлнэ.
Зохион
Үйл ажиллагааны
1-12
цэцэрлэгийн
бүс"
100 хувь
БСУГ
байгуулалтын
хэрэгжилт хувиар
дугаар сар
төслийг
батлуулж,
арга хэмжээ
хэрэгжүүлнэ.
Цэцэрлэг, сургуулийн гадаад, дотоод орчныг
Цэцэрлэг 2
Цэцэрлэг,
7 дугаар
/ЗГҮАХ-ийн 3.2.6, 3.2.7, хяналтын камертай болгоно.
БСУГ
УТ, ОНТ
сургуулийн тоо
сар
ХХ-ийн 5.4, 5.5,
Сургууль 2
АЗДҮАХ-ийн
2.2.6, Цэцэрлэг, сургууль, сурагчийн дотуур байрны
Засварласан
7 дугаар
2.2.7, 2.2.10/
хоол, ундны усны нөөцийн байгууламжийн
4-өөс доошгүй
болон шинэ
БСУГ
УТ, ОНТ
сар
стандартын шаардлагыг хангуулна.
худгийн тоо
Зорилтот
жилийн
хөтөлбөр,
төлөвлөгөө
Үйл ажиллагааны
1 дүгээр
100 хувь
3.2.3.
“Цэцэрлэгбатлуулж, хэрэгжүүлнэ.
хэрэгжилт хувиар
сар
Хөгжлийн
орчин”,
9-12 дугаар ангийн сурагч,
эцэг эхчүүдэд
“Сургууль-Хөгжлийн
Зохион байгуулах
мэргэжил
сонголтын
зөвлөн
туслах,
орчин”
зорилтот
1-ээс доошгүй
арга хэмжээний
“Боловсрол экспо-2018” арга хэмжээг зохион
жилийн
хөтөлбөр
тоо
БСУГ
ОНТ
байгуулна.
хэрэгжүүлнэ.
2-6-р сар
ЭЕШ өгөхөөр
/ЗГҮАХ-ийн
3.2.12,
“ЭЕШ-2018” эрчимжүүлсэн сургалт зохион
бүртгүүлсэн
3.2.16,
АЗДҮАХ-ийн
100 хувь
байгуулна
хүүхдийн тоо,
2.2.1, 2.2.4/
хувиар
3.2.4. Хүүхдийг
бага Хөтөлбөр
боловсруулан
батлуулж,
Үйл ажиллагааны
наснаас
суурь хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
100 хувь
БСУГ
ОНТ
1-12-р сар
хэрэгжилт хувиар
хүмүүжил,
гаргана.
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54.

55.

56.

төлөвшилтэй
болгох,
эцэг эхчүүдийн хүүхдээ
хүмүүжүүлэх
боловсролыг
нэмэгдүүлэх зорилгоор
“Хүн болох багаасаа”
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн
3.2.12,
3.2.16,
АЗДҮАХ-ийн
2.2.4/
3.2.5.
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүүхдүүдийг
боловсролд
тэгш
хамрагдах боломжийг
нэмэгдүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 2.2.16/
3.2.6.
Багшийн
хөгжлийг дэмжих, дунд
хугацааны
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн
2.2.11,
2.2.12/
3.2.7 Насан туршийн
боловсролын
төвийн
үйл
ажиллагааг
тогтмолжуулна.
/ЗГҮАХ-ийн 3.2.17,
АЗДҮАХ-ийн 2.2.17/

“Хүүхдэд ээлтэй орчин” төслийн хүрээнд
хөдөөгийн
сумын
цэцэрлэг,
сургуулийг
боловсон ариун цэврийн байгууламжтай
болгох ажлыг эхлүүлнэ.

58.

УТ

жилийн
турш

2-оос доошгүй

Цэцэрлэг,
сургуулийн тоо

БСУГ
НТБТ

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

БСУГ

4-өөс доошгүй

Шинээр байгуулах
багш хөгжлийн
төвийн тоо

БСУГ

4-өөс доошгүй

Судалгааны тоо

БСУГ
НТБТ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

Жилийн
турш

6

Сонингийн
дугаарын тоо
БСУГ
НТБТ

УТ

Жилийн
турш

3-аас доошгүй

Засварлах,
шинэчлэх
халаалтын зуухны
тоо

БСУГ

УТ, ОНХС

1-7 дугаар
сар

1-ээс доошгүй

Сургуулийн тоо

БСУГ

УТ, ОНТ

100 хувь

Барилгын ажлын
явц хувиар

БСУГ

УТ

Хувилбарт болон дүйцсэн сургалт явуулах
цэцэрлэг, сургуулийн тоог нэмэгдүүлнэ.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлнэ.
“Багш хөгжлийн төв”-ийг нэмэгдүүлэх ажлыг
үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.
Насанд хүрэгчдийн боловсролын хэрэгцээний
судалгаа хийнэ.
Иргэдэд насан туршийн боловсрол олгох
зайны сургалт, нөлөөллийн ажлуудыг өргөнөөр
зохион байгуулна.

15-аас доошгүй
хувиас

57.

1-7 дугаар
сар

Сумын тоо

10-аас доошгүй

3.2.8.
Сургууль,
цэцэрлэгийн
өвөлжилтийн бэлтгэл
хангах ажлыг зохион
байгуулна.
3.2.9.
Нэг бүлэгт
ногдох хүүхдийн тоог
стандартад
хүргэх
зорилгоор
цэцэрлэг,

УТ, ОНТ
Төсөр
хөтөлбөр

4-өөс доошгүй

Цэцэрлэг, сургууль, соёлын төвийн халаалтын
системийг засварлах, шинэчлэх ажлыг зохион
байгуулна.
Хэрлэн сумын 5 дугаар сургуулийн бага
сургуулийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ.
Хэрлэн сумын 1, 6 дугаар багт тус бүр
цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ.

Зохион байгуулах
сургалтын тоо

1-12
дугаар
Сар
ОНТ
6 дугаар
сар

Сургалтад
хамрагдах иргэд
хувиар

3-р дугаар
сараас
1-12
дугаар сар

16

сургуулийн
барилгыг
өргөтгөх, шинээр барих
ажлыг хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн 3.2.3,
ХХ-ийн зорилт 5.12,
АЗДҮАХ-ийн 2.2.5/

59.

60.

61.

62.

63.

3.2.10. Аймгийн соёл
урлагийн
салбарыг
хөгжүүлэх
дунд
хугацааны
хөтөлбөрийг
боловсруулан
батлуулж, үе шаттай
хэрэгжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-2.2.20- 2.2.23/
3.2.11. Хүүхэд, өсвөр
үед урлаг, соёл, гоо
зүйн
боловсрол
олгодог
уламжлалт
урлагийн
наадмыг
үргэлжлүүлэн
зохион
байгуулна.
/АЗДҮАХ-2.2.4/
3.2.12.
Уламжлал
болсон урлаг, соёлын
арга хэмжээг зохион
байгуулна.
/АЗДҮАХ-2.2.22/

3.2.13.
"Номтой
нөхөрлөе"
дэд
хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн
2.2.4/
3.2.14. Музей, орон
нутгийн
судлах
танхимуудын
орчин

Хэрлэн сумын 2 дугаар сургуулийн спорт
заалын барилгын ажлыг эхлүүлнэ.
Зарим сумын сургууль, цэцэрлэг, дотуур
байрын барилгын их засварыг хийнэ. /Булган,
Гурванзагал, Сэргэлэн, Халхгол, Хэрлэн/
Баян-Уул сумын сургуулийн барилгын ажлыг
үргэлжүүлнэ.
Хөтөлбөр
боловсруулж,
батлуулан,
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.
Дорнодын соёл урлагийн өдөрлөгийг аймагтаа
болон хөрш улсад зохион байгуулна.
“Үл бүдгэрэх-Их өв соёл” төсөл хэрэгжүүлнэ.

100 хувь

Барилгын ажлын
явц хувиар

БСУГ

УТ

1-12
дугаар сар

100 хувь

Барилгын ажлын
явц хувиар

БСУГ

УТ

1-12
дугаар сар

БСУГ

УТ

1-12
дугаар сар

БСУГ
ХДТ
Музей
Номын сан

ОНТ

1-12
дугаар сар

БСУГ

УТ

1-12
дугаар сар

БСУГ
ХДТ

ОНТ

1-6 дугаар
сар

100 хувь
100 хувь
2-оос доошгүй
2-оос доошгүй

Матад сумын Соёлын төвийн барилгын ажлыг
эхлүүлнэ.
“Бид-Дорнодын хүүхдүүд” найрал дууны
наадам, “Хаврын уянга” цэнгээнт бүжгийн
тэмцээн зохион байгуулна.

“Алтаргана-2018”
наадамд
амжилттай
оролцоно.
“Баргажин” наадмыг Дорнод аймагт зохион
байгуулна.
ОХУ-ын Өвөрбайгалийн хязгаар болон Монгол
улсын Дорнод аймгийн хил хязгаар нутгийн
хамтын ажиллагааны уламжлалт “Эв модны
наадам”-ыг
Чойбалсан
хотод
зохион
байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
Монгол судлал, То вангаас суралцахуй,
"Номтой нөхөрлөе" судалгаат илтгэл, бага
хурлыг зохион байгуулна.
“Ц.Дамдинсүрэн-110” төслийн ажлыг зохион
байгуулна.
Музейн
барилгын
орчин,
нөхцөлийг
сайжруулах засвар, тохижилтын ажлыг хийнэ.
Музейн үзмэрийн хадгалалт хамгаалалтыг

100 хувь

Барилгын ажлын
явц хувиар
Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар
Өдөрлөгийн тоо
Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо
Барилгын ажлын
явц хувиар

2-оос доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

3-оос доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

Аймгийн
ХДТ
БСУГ
Чулуунхор
оот сум

Орон нутгийн
төсөв
Бусад
хандивлагчид

1-12
дугаар
сард

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар
Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо
Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

БСУГ
Номын сан

ОНТ

1-12
дугаар сар

БСУГ
Аймгийн
музей,

ОНТ

5-10
дугаар сар
1-4 дүгээр

100 хувь
3-аас доошгүй
4-өөс доошгүй
2-оос доошгүй

Хийсэн ажлын тоо

10-аас доошгүй

Дохиоллын тоо
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

нөхцөлийг сайжруулна.
/ЗГҮАХ-ийн 3-2-48,
АЗДҮАХ-ийн 2.2.21/
3.2.15. Иргэдэд соёл
урлагийн
чанартай
үйлчилгээг
таатай
орчинд хүргэнэ.
АЗДҮАХ-ийн 2.2.20/
3.2.16. Багийн болон
оюуны
спортыг
дэмжиж,
нийтийн
биеийн
тамирыг
хөгжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн
2.2.26,2.2.27, 2.2.28/

3.2.17. Орон нутгийн
тамирчдын олон улс,
тив, дэлхийн чанартай
уралдаан
тэмцээнд
гаргах
амжилтыг
бодлогоор дэмжинэ.
/АЗДҮАХ-ийн
2.2.26,
2.2.27/

сайжруулна.

3.2.18.
“Дорнод
марафон-2018”
бүх
нийтийн
гүйлтийн
тэмцээнийг уламжлал
болгон
зохион
байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 2.2.27/
3.2.19.
Үндэсний
спортын улсын VI их
наадамд
амжилттай
оролцоно.
/АЗДҮАХ-ийн 2.2.27/

Бүх нийтийн гүйлтийг аймаг, сумын түвшинд
зохион байгуулна.

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ХДТ

УТ, ОНТ

1-6 дугаар
сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

БТСГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

7 дугаар
сард

2-доошгүй

Зохион байгуулах
тэмцээний тоо
БТСГ

УТ, ОНТ
Бусад

1-12
дугаар сар

3.2.20 Үндэсний сурын

Үндэсний сурын улсын аварга шалгаруулах

4-өөс доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

1

Авто машины тоо

БТСГ

ОНТ

4 дугаар
сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

БТСГ

УТ, ОНТ
Бусад

1-12
дугаар сар

3-аас доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

БТСГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

1-12
дугаар сар

БТСГ

УТ, ОНТ
Бусад

5, 10
дугаар сар

14

Тамирчдын
бэлтгэл
хангах,
сонгон
шалгаруулах ажлын хүрээнд Үндэсний спортын
анхан шатны тэмцээн, уралдааныг аймагт
зохион байгуулна.

сар

Камерын тоо

Аймгийн ХДТ-ын барилгын гадна фасадын
засвар, тохижилтын ажлыг хийнэ.

Нийтийн биеийн тамир, багийн болон оюуны
спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр боловсруулан
батлуулна.
Аймагтаа
улсын
аварга
шалгаруулах
тэмцээнийг холбогдох мэргэжлийн холбоод,
төр, хувийн хэвшлийн байгууллагатай хамтарч
зохион байгуулна.
Хөрш зэргэлдээ орнуудын
тамирчидтай
хамтарсан бэлтгэл сургуулилт хийж, туршлага
солилцоно.
Тамирчдыг
уралдаан
тэмцээнд
багаар
оролцох боломжийг бүрдүүлэхэд шаардагатай
авто машинтай болно.
Ирээдүйн олимпийн аварга бэлтгэх, онцгой
амжилт гаргасан тамирчдаа дэмжих бодлогын
баримт бичигтэй болно.
Тамирчдын амжилт, хөдөлмөр зүтгэлийг
танилцуулах, алдаршуулах арга хэмжээг олон
нийтэд зохион байгуулна.

Ялалт
музей

20-оос доошгүй

Зохион байгуулах
сумын тоо

2

Нэгдсэн арга
хэмжээний тоо

6-аас доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

БТСГ

УТ, ОНТ

1-12
дугаар сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны

БТСГ

ОНТ

8 дугаар
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70.

71.

72.

спортыг
хөгжүүлэх тэмцээнийг
Чойбалсан
хотод
зохион
хэрэгжилт хувиар
талаар
идэвхи байгуулна.
санаачлагатай
ажиллана.
3.2.21 Өвлийн спортыг Өвлийн
спортын
төрлүүдийг
хөгжүүлэх
Зохион байгуулах
Зохион
хөгжүүлэх
санал чиглэлээр
чиглээр
аж
ахуйн
нэгж
3-аас доошгүй
арга хэмжээний
байгуулалтын
санаачилгыг дэмжиж, байгууллагатай хамтран ажиллана.
тоо
арга хэмжээ
БТСГ
хамтран ажиллана.
Хоккейн талбай байгуулах саналыг дэмжиж,
Хоккейн талбайн
2-аас доошгүй
ОНТ
/ЗГҮАХ –ийн 3.2.50/
хамтран ажиллана.
тоо
3.3 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих, иргэний нийгмийн түншлэлийг нэмэгдүүлэх салбарын хүрээнд:
3.3.1 Хүүхдийн хөгжих, Охидын соёл хөгжлийн “Аз жаргал төв”-ийн
Өсвөр насны
ГБХЗХГ,
оролцох, хамгаалуулах сургалт,
нөлөөллийн
үйл
ажиллагааг
50-аас доошгүй
охидын
ЭМГ,
ОНТ
эрхийг
дэмжих эрчимжүүлнэ
хувь
хамрагдалт
БОЭТ
зорилгоор
“Хүүхдэд
хувиар
ээлтэй засаглал-2020” “Нарны хүүхдүүд” сурагч солилцоо төслийн
Хамрагдах
ГБХЗХГ
50-аас доошгүй
ОНТ
хөтөлбөр”-ийг
ажлыг зохион байгуулна.
хүүхдийн тоо
БСУГ
үргэлжлүүлэн
Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчийг
MNS 6040:2009
ГБХЗХГ,
хэрэгжүүлнэ.
хамгаалах
байрны
орчны
стандартыг
20-оос доошгүй
стандарт үнэлгээ
ОНТ
ЦГ
/ЗГҮАХ-ийн 3.4.5, ХХЗ- сайжруулна.
хувиар
ын 3.2, 3.9,3.13, 3.17
Хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагуудыг
Нэмж байгуулах
ГБХЗХГ,
АЗДҮАХ-ийн
2.2.9, чадавхижуулах “Хүүхэд хөгжлийн төв”-ийг
4-өөс доошгүй
ОНТ
төвийн
тоо
БСУГ
2.3.4, 2.3.7, 2.3.8, 3.4.2, үргэлжлүүлэн байгуулна.
3.4.4, 5.5/
Хүүхэд, гэр бүлийн өмнө үүрэг хүлээгчдийг
ГБХЗХГ,
Зохион
Хамрагдах
мэргэшүүлэх сургалт, зөвлөгөөнийг зохион
100-аас дээш
14 сумын
байгуулалтын
иргэдийн тоо
байгуулна.
ЗДТГ
арга хэмжээ
Аймгийн төвд Хүүхдийн тоглоомын талбай
Тоглоомын
3-аас доошгүй
ГБХЗХГ
ОНТ
нэмж байгуулна.
талбайн тоо
Сурагчдын зуны амралтыг үр бүтээлтэй
Үйл ажиллагааны
НХХ
өнгөрүүлэх зорилгоор Хүүхдийн хөдөлмөр
100 хувь
ОНТ
хэрэгжилт хувиар
ГБХЗХГ
зуслантай болох ажлыг эхлүүлнэ.
Хэрлэн сумын 1, 3, 8 дугаар багт амьдарч буй
Үйл ажиллагааны
ГБХЗХГ,
сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан Хүүхдийн
100 хувь
ОНХС
хэрэгжилт хувиар
БСУГ
автобустай болно.
3.3.2 Дорнод аймгийн Залуу эмч, залуу багш, залуу инженер зэрэг
“Залуучуудын хөгжлийг мэргэжилд түшиглэсэн сайн дурын байгууллага
дэмжих хөтөлбөр”-ийг байгуулах
санаачлагыг
дэмжиж,
сайн
үргэлжлүүлэн
туршлагыг
түгээх,
зөвлөх
үйлчилгээг
ГБХЗХГ,
хэрэгжүүлэх
нэвтрүүлнэ.
Залуучуудын
Зохион
Аймгийн
/ЗГҮАХ-ийн
3.4.11 Дохионы хэлний орчуулагч бэлтгэх сургалтыг
20 хувиас дээш
хамрагдалт
байгуулалтын
Залуучууд
ДАХХЗ-ын
4.2, үе шаттайгаар зохион байгуулах, дохионы
хувиар
арга хэмжээ
ын холбоо
АЗДҮАХ-ийн
2.4.1, орчуулгатай мэдээ мэдээллийг орон нутгийн
2.4.2
телевизээр тогтмол нэвтрүүлнэ
“Ногоон дэлхий эх нутгаа хайрлая”, “Бид
Дорнодын залуучууд”
аян, “Шинэ үеийн

сар

1-3-р сард

1-12
дугаар сар
Улирал
бүр
1-12
дугаар сар
1-12
дугаар сар
1 дүгээр
улиралд
2, 3 дугаар
улиралд
1-12
дугаар сар
1-12
дугаар сар

Улирал
бүр
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73.

74.

75.

76.

77.

3.3.3. “Оюутны хөгжил”
хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн 3.2.18,
АЗДҮАХ-ийн 2.2.18,
3.3.4
“Гэр
бүлийн
хөгжил дэвшил 20182020”
хөтөлбөр
боловсруулан
хэрэгжүүлнэ.
/ДАХХЗ-ын 3.3, 3.8,
АЗДҮАХ-ийн 2.3.3/
3.3.5. “Эмэгтэйчүүдийн
хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн 3.3.27,
АЗДҮАХ-ийн 2.4.5/
3.3.6 Бүтэн
өнчин,
асрамжийн газарт 18
нас
хүрсэн
хүүхэд,
олон хүүхэдтэй гэр бүл
болон өрх толгойлсон
эмэгтэйчүүдэд дэмжлэг
үзүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн
3.4.7
ДАХХЗ-ын
4.3,
АЗДҮАХ-ийн 2.4.3 /
3.3.7 Төрийн зарим чиг
үүргийг төрийн бус
байгууллага,
иргэний
нийгмийн

илгээлтийн эзэд” төсөл хэрэгжүүлнэ.
Залуучуудад архи, тамхи, мансууруулах
бодисын хор уршгийг таниулах, хорт зуршлаас
урьдчилан
сэргийлэх
чиглэлээр
сургалт
нөлөөллийн үйл ажиллагааг тогтмол зохион
байгуулна
Залуучуудын эрүүл мэндийн боловсролыг
дээшлүүлэх
сургалт,
нөлөөллийн
үйл
ажиллагаа зохион байгуулах, цэргийн насны
залуучуудыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт
хамруулна
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө
боловсруулан,
хэрэгжилтийг
хангана.

Хөтөлбөр боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөө
гарган
хэрэгжүүлэн,
зорилтот
өрхүүдэд
амьдрах ухааны 8 модуль сургалтыг зохион
байгуулна.

100 хувь

100 хувь
100-аас дээш

Сумдад гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв байгуулна.
“Орон
нутгийн
хөгжилд
эмэгтэйчүүдийн
оролцоо манлайлал” чуулган, “Байгаль орчин
ногоон
хөгжил”
сургалт
сурталчилгаа
нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулна.
Нийгмийн халамжийн
дэмжлэг, туслалцаа
зайлшгүй
шаардлагатай
иргэдийг өөрийн
гэсэн гэртэй болгох, сургалтын төлбөрийн
болон амьдралын гарааны нэг удаагийн
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Зорилтот бүлгийг дэмжих зорилгоор нийгэм,
хүмүүнлэгийн чиглэлээр хамтран ажиллана.
“Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах”
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
дэд

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар
Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар
Хамрагдах өрхийн
тоо

ГБХЗХГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

ЗДТГ-ын
НБХ,
ГБХЗХГ,
ХХҮГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

4-өөс дээш

Зөвлөгөө өгөх
төвийн тоо

ГБХЗХГ
Сумдын
ЗДТГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

2-оос доошгүй

Зохион байгулах
арга хэмжээний
тоо

ГБХЗХГ,
Эмэгтэйчү
үдийн ТББ

ОНТ

1-12
дугаар сар

20-оос доошгүй

Хамрагдах
иргэдийн тоо

ГБХЗХГ,
ХХҮГ

ОНТ

2, 3 дугаар
улиралд

НБХ

ОНТ

Иргэний
нийгмийн

ОНТ

4-өөс доошгүй
100 хувь

Хамтран ажиллах
ТББ-ын тоо
Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

1-12
дугаар сар
1-12
дугаар сар
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байгууллагуудаар
гүйцэтгүүлэх
ажлыг
зохион байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 2.4.12/

78.

79.

хөтөлбөр
хэрэгжүүлнэ.

боловсруулан

батлуулж,

байгууллаг
уудын
зөвлөл
ТББ
Иргэдийн аз жаргалын индексийг тодорхойлох
Иргэний
судалгааг хийнэ
нийгмийн
Үйл ажиллагааны байгууллаг
100 хувь
ОНТ
хэрэгжилт хувиар
уудын
зөвлөл
ТББ
Төр,
иргэний
нийгмийн
байгууллагын
Иргэний
хамтарсан
зөвлөгөөн
уулзалтыг
зохион
нийгмийн
байгуулна.
Үйл ажиллагааны байгууллаг
100 хувь
ОНТ
хэрэгжилт хувиар
уудын
зөвлөл
ТББ
3.4 Залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг зорилтот бүлэгт чиглэсэн төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх,
нийгмийн харилцаанд тэгш оролцох боломжоор хангах ажлын хүрээнд:
3.4.1 “Ахмадын ачлал” Ахмад настны
эрүүл мэндийг
дэмжих
УТ
Амралт, сувиллын
хөтөлбөрийг
үйлчилгээ үзүүлдэг амралт, сувиллын тоог
3-аас доошгүй
ХХҮГ
ОНТ
тоо
үргэлжлүүлэн
нэмэгдүүлнэ.
хэрэгжүүлнэ.
Өндөр ур чадвартай ахмад настны зөвлөн
Зөвлөх үйлчилгээ
УТ
/ЗГҮАХ-ийн
3.3.25, туслах үйлчилгээг үзүүлж, нийгмийн амьдралд
70-аас дээш
үзүүлэх ахмадын
ХХҮГ
ОНТ
3.3.26,
идэвхтэй оролцуулна.
тоо
ХХ-ийн 4.11,
АЗДҮАХ-ийн
2.4.1, Ахмад настны нийтийн тээврийн үйлчилгээг
Тээврийн унааны
үнэ төлбөргүй хүргэх ажлыг үргэлжлүүлэн
5-аас доошгүй
ХХҮГ
ОНТ
2.4.5/
чиглэлийн тоо
зохион байгуулна.
95-аас дээш настай ахмадуудад сар шинийн
ОНТ
Хүндэтгэл үзүүлэх
баяраар хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион
80-аас дээш
ХХҮГ
ахмадын тоо
байгуулна.
3.4.2
“Хөгжлийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн мэдээллийн
Үйл ажиллагааны
бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн сантай болно.
100 хувь
ХХҮГ
ОНТ
хэрэгжилт хувиар
хөгжил,
хамгааллын
хөтөлбөр”-ийг
Аймгийн ахмадын сувиллыг түшиглэн хөгжлийн
ОНТ
үргэлжлүүлэн
бэрхшээлтэй
иргэнийг
амраах
өрөөтэй
1-ээс дээш
Өрөөний тоо
ХХҮГ
хэрэгжүүлнэ.
болгоно.
/ЗГҮАХ-ийн 3.3.28,
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраа
ХХ-ийн 4.7, 4.13, 4.14,
нэмэгдүүлэх,
ур
чадвараа
сайжруулах
Сургалтад
Зохион
АЗДҮАХ-ийн
2.4.6, сургалтад
хамруулж,
тэдний
хийсэн
40-өөс дээш
хамрагдах
ХХҮГ
байгуулалтын
2.4.7, 2.4.10/
бүтээгдэхүүний
борлуулалтад
дэмжлэг
иргэдийн тоо
арга хэмжээ
үзүүлнэ.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
үйл
Төсөлд хамрагдах
УТ,
ажиллагаанд
дэмжлэг
үзүүлэх,
төсөл
25-аас дээш
ХХҮГ
иргэдийн тоо
ОНТ
хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

1-12
дугаар сар

1-12
дугаар сар

1-12
дугаар сар
1-12
дугаар сар
1-12
дугаар сар
2-10
дугаар сар
1-12
дугаар сар
4 сард

1-12
дугаар
сард
1-12
дугаар
сард
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдийн
хөгжлийн төвийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ.

100 хувь

Барилгын ажил
явц хувиар

ХХҮГ

УТ

1-12
дугаар
сард

3.4.3
Өрхийн Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа
мэдээллийн
нэгдсэн зайлшгүй шаардлагатай өрхүүдийг хүнсний
Зорилтот өрхийн
ОНТ
1-12
85-аас доошгүй
сангийн судалгааны үр эрхийн бичиг, эрүүл мэндийн даатгалын болон
хамрагдалт
ХХҮГ
НХС
дугаар
хувь
дүнд
суурилсан хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл, эрчим хүчний
хувиар
Сар
зорилтот
бүлгийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд тус тус хамруулна.
80. иргэдэд
нийгмийн Орон нутагт үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж буй
халамжийн үйлчилгээг аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажлын байранд
Ажилд
Зохион
1-12
хүргэнэ.
зуучлах ажлыг зохион байгуулна.
30-аас дээш
зуучлагдсан
ХХҮГ
байгуулалтын
дугаар
ХХ-ийн 3.1, 6.8
иргэний тоо
арга хэмжээ
Сар
АЗДҮАХ-ийн
2.5.4,
2.5.5, 2.5.6/
3.4.4
Зүүн
бүсийн Зүүн
бүсийн
ахмад
настны
асрамж
ахмад настны асрамж, үйлчилгээний төвийн шинэ барилгын ажлыг
1-12
үйлчилгээний
төвийн зураг төсвийн дагуу хийж дуусгана.
Барилгын ажил
81.
100 хувь
ХХҮГ
ОНТ
дугаар
барилгын
ажлыг
явц хувиар
Сар
үргэлжлүүлэн
барьж
дуусгана
3.5. Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих,
шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах суурь нөхцөлийг бий болгох ажлын хүрээнд:
3.5.1
Хөдөлмөр Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн
Ажилд
эрхлэлтийн
оновчтой нэгдсэн санд бүртгэлтэй ажил идэвхтэй хайгч
900-аас дээш
зуучлагдсан
бодлого
хэрэгжүүлэх иргэдийг ажлын байранд зуучилж, шинээр
иргэдийн тоо
1-12
ХХҮГ
УТ
замаар
ажил ажлын байр бий болгоно.
дугаар сар
эрхлэлтийг
/АЗДҮАХ-ийн 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5, ХХ-ийн 6.1 , 800-аас доошгүй
Шинэ ажлын байр
нэмэгдүүлнэ.
6.3, 6.11/
тоо
Хувиараа
болон
нөхөрлөл,
хоршооны
хэлбэрээр бичил бизнес эрхлэгч болон
Хөтөлбөрт
4-10
зорилтот бүлгийн иргэдийн санал, санаачилгад 100-аас доошгүй
хамрагдах
ХХҮГ
УТ
дугаар сар
тулгуурлан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
иргэдийн тоо
төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
82.
Залуу малчдыг эргэн төлөгдөх санхүүгийн
Хөтөлбөрт
35-аас доошгүй
дэмжлэгт хамруулж, сайн малчдын туршлага
хамрагдах залуу
4-9 дүгээр
солилцох уулзалтыг зохион байгуулна.
малчдынтоо
ХХҮГ
УТ
сар
/ХХ-ийн 6.4, АЗДҮАХ-ийн 2.4.4/
1
Уулзалтын тоо
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас аж
ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн
Зээлд хамрагдах
1-12
үйл ажиллагааг жижиг зээлийн бодлогоор
20-оос доошгүй
ХХҮГ
УТ
иргэдийн тоо
дугаар сар
дэмжиж ажиллана.
/ХХ-ийн 6.9, АЗДҮАХ-ийн 2.5.6/
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83.

84.

85.

86.

87.

3.5.2
Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын
байгууллагын
төгсөгчдийг
ажлын
байраар хангахад орон
нутгийн аж ахуйн нэгж,
байгууллагатай
хамтран ажиллана.
/ХХ-ийн 6.17, АЗДҮАХийн 2.5.5/
3.5.3 Аймгийн ХАБЭА-н
зөвлөлийн
үйл
ажиллагааг
идэвхижүүлэх,
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг хангуулах
ажлыг
зохион
байгуулах /ХХ-ийн 6.6,
6.12,
АЗДҮАХ-ийн 2.5.7/

Хөдөлмөрийн
зах
зээлийн
судалгаанд
үндэслэн мэргэжлийн боловсролын сургуулийн
төгсөгчдийг ажлын байранд зуучилна.
Мэргэжлийн
боловсрол
сургалтын
байгууллагын
төгсөгчдөд
багаж
тоног
төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлж, ажлын байрыг
нэмэгдүүлнэ.

30-аас доошгүй
хувь

Ажлын байранд
зуучлагдах
төгсөгчид хувиар

ХХҮГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

20-оос доошгүй

Хөтөлбөрт
хамрагдах
төгсөгчдийн тоо

ХХҮГ

УТ

ХАБЭА-н
зөвлөлийн
үйл
ажиллагаа
тогтмолжуулж,
хууль
тогтоомжийн
Зохион байгуулах
хэрэгжилтийг хангуулах, сурталчлах, мэдээлэх
4 доошгүй удаа
арга хэмжээний
ХХҮГ
ОНТ
ажил, үйлчилгээг олон нийтэд ил тод нээлттэй
тоо
хүргэж ажиллана.
Уул уурхайн салбарын аж ахуй нэгж
Зохион байгуулах
байгууллагад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
2 доошгүй удаа
арга хэмжээний
ХХҮГ
ОНТ
эрүүл
ахуйн
стандартыг
хэрэгжүүлэхэд
тоо
дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
Үйл ажиллагааны
100 хувь
ХХҮГ
ОНТ
дэд хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжүүлнэ.
хэрэгжилт хувиар
3.5.4
Нийгмийн Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж,
20-аас дээш ААН
даатгалын
хамрах тэтгэврийн даатгалын шинэчилсэн тогтолцоог
ЭМНДХ
ОНТ
хүрээг
өргөжүүлэх хэрэгжүүлнэ.
600-аас доошгүй
ажлыг
зохион /МУЗГҮАХ-ийн 3.3.17, ХХ-ийн 4.5/
Шинээр нэмэгдэх
байгуулна.
даатгуулагчийн
Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд
тоо
нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа нөхөн
3800-аас
төлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлж, иргэд
ЭМНДХ
НДС
доошгүй
даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангана.
/МУЗГҮАХ-ийн 3.3.16/
ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД
4.1 Эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэх бодлогын хүрээнд.
4.1.1 Аймгийн эдийн Аймгийн эдийн засгийн тэргүүлэх салбар хөдөө
Аймгийн дотоодын
Зохион
засгийн
өсөлтийг аж ахуй, эрдэс баялаг, аялал жуулчлалын
нийт
1.5
ХОХБТХ
байгуулалтын
нэмэгдүүлнэ.
үйлдвэрлэл, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх
бүтээгдэхүүний
арга хэмжээ
/ЗГҮАХ-ийн 1.1/
талаар идэвхитэй ажиллана.
өсөлт хувиар
4.2. Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, тоо толгойг зөв зохистой өсгөх, шинэ технологи нэвтрүүлнэ.
4.2.1 Сүргийн бүтцийн Бод малын тоог нэмэгдүүлж, борлуулалтыг
зохистой
харьцааг багасгах,
бог
малын
борлуулалтыг
Уур амьсгалын
Тэмээ 0,1 хувь
баримтлан малын тоо нэмэгдүүлэх ажлыг сум орон нутагтай хамтран
өөрчлөлтөд дасан
толгойг
нэмэгдүүлэх зохион байгуулна.
зохицох, эрсдэл
Зохион
Адуу 1.2 хувь
ХОХБТХ
арга хэмжээг зохион
даах чадавхтай
байгуулалтын
байгуулна.
/одоо
бод малын өсөлт
арга хэмжээ
Үхэр 3 хувь
тэмээ-0,3%,
адуу
хувиар
13,0%,
үхэр
10,0%

4 сард

4-9 дүгээр
Сар

3 -12
дугаар сар

3-12
дугаар сар
3-12
дугаар сар
1-12
дугаар
Сар
1-12
дугаар
Сар

1-12
дугаар сар

1-3 дугаар
сар
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88.

89.

байгаа/
АЗДҮАХ-ийн 3.1.1/
4.2.2 Үржилд ашиглаж
байгаа хонинд үзлэг
ангилалт
хийнэ.
/ХХААХҮ-ийн
сайд,
аймгийн
Засаг
даргатай байгуулсан
гэрээ/
4.2.3 Бэлчээрийн усан
хангамжийг сайжруулж,
отрын нөөц бэлчээрийг
нэмэгдүүлнэ
/ЗГҮАХ-ийн 2.35, ХХийн 9.8, АЗДҮАХ-ийн
3.1.3/
4.2.4 Малын тоо толгойг
өсгөж, мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлийг
эрчимжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 3.1.7/

90.

Нутгийн шилмэл үүлдрийн үржлийн хонин
сүрэгт үзлэг, ангилалт хийнэ.
2 сум
20 мянга

Инженерийн хийцтэй, гүн өрмийн худаг гаргах
ажлыг зохион байгууна.
Сум дундын отрын бүс нутаг, нөөц бэлчээрийг
нэмэгдүүлнэ.
/ХХ-ийн 9.7, АЗДҮАХ-ийн 3.1.10/
Мал аж ахуйн талаар баримтлах бодлого
боловсруулж батлуулна.
“Тэмээ
дэд”
хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 3.1.15/
Мах, сүүний чиглэлийн өндөр ашиг шимт
үхрийн тоо, толгойг нэмэгдүүлнэ.
/ХХ-ийн 9.7, АЗДҮАХ-ийн 3.1.10/
Аймаг, сумын аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээл
бэлтгэх ажлыг зохион байгуулна.

91.

92.

ХХААГ

ОНХС

5, 10
дугаар
Сар

Малын тоо

10-аас доошгүй

Шинээр гаргах
худгийн тоо

ХОХБТХ

УТ, ОНТ,
БОХНСЗ

4-10
дугаар сар

4000 га-аас
доошгүй

Нэмэгдсэн нөөц
бэлчээрийн
хэмжээ га

ХХААГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

8, 10
дугаар сар

ХОХБТХ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

6 дугаар
сар

ХХААГ

ОНХС

3 дугаар
сар

ХХААГ

ОНХС

4-6 дугаар
сар

ХХААГ

ОНХС

9-10
дугаар сар

ХХААГ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

2 дугаар
улиралд

ХХААГ

ОНТ

3-10
дугаар
Сар

ХХААГ

ОНТ

4, 9 дүгээр

100 хувь
2.8 хувь

20-оос доошгүй
Өвс 1600
Тэжээл 500

4.2.5 Хөдөө аж ахуйн
техник
технологийн
парк
байгуулах
асуудлыг
бодлогоор
дэмжинэ.
/Аймгийн Засаг дарга
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны
Хянган
аймагтай
байгуулсан
санамж
бичиг/
4.2.6 Мал аж ахуйн
мэргэжилтэн, малчид,
үйлдвэр
эрхлэгч,
хэрэглэгчийн
мэдлэг
чадварыг дээшлүүлнэ.

Үзлэг ангилалт
хийх сумын тоо

Бодлого
боловсруулах
ажлын явц хувиар
Тэмээний тоо
толгойн өсөлт
хувиар
Үржлийн
чиглэлээр
худалдан авах
үхрийн тоо
Бэлтгэх өвч
тэжээлийн хэмжээ
/тн/

Хөдөө аж ахуйн техник технологийн парк
байгуулах газрын асуудлыг шийдвэрлэнэ.

100 хувь

Мал аж ахуйн салбарын боловсон хүчний
мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион
байгуулна.
“Мах, сүүний анхдугаар аян”-ы хүрээнд сүүний

5-аас дээш
800-аас доошгүй
2-оос дээш

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

Сургалтын тоо
Хамрагдах
иргэдийн тоо
Сургалт,
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/ЗГҮАХ-ийн 2.9, ХХийн 9.1,
АЗДҮАХ-ийн 3.1.5/

93.

94.

95.

96.

4.2.7 Бэлчээр, хадлан
тэжээлийн
талаар
баримтлах
бодлогыг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.
/ХХ-ийн
9.6,9,9,
АЗДҮАХ-ийн
3.1.9,
3.1.11/
4.2.8
Аймгийн
мал
сүрэгт гоц халдварт
болон
халдварт
өвчнөөс
урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ. /1,5 сая
малд/
/ЗГҮАХ-ийн 2.25, ХХийн 9.2, АЗДҮАХ-ийн
3.1.6/

хэрэглээг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн соёлыг
төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг
эрчимжүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн 2.18, Засгийн газрын “Мах,
сүүний аян” хөтөлбөр/
Нийт сумдын малчдад сургалт зохион
байгуулж, бэлчээр, хадлангийн талбайн
ашиглалтад хяналт тавьж ажиллана.
Хадлан бэлтгэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг орон
нутгийн аж ахуйн нэгж, иргэнийг бодлогоор
дэмжиж ажиллана.

ЕБС-ийн бага
ангийн сурагчид
100 хувь
Тус бүр 2–оос
доошгүй

100 хувь

сурталчилгааны
тоо

БСУГ

сар

Хамрагдах иргэд
хувиар
Сургалтын тоо
Хяналтын ажлын
тоо
Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ХОХБТХ

ОНТ

8-10
дугаар
сар

ХОХБТХ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

8-10
дугаар
сар

ОНТ

4-11 дүгээр
сар

ОНХС

9 дүгээр
сар

ОНТ

4-8 дугаар
сар

ОНТ

4-10
дугаар сар

ОНТ

1-12
дугаар сар

ОНТ

6-8 дугаар
сар

Мал сүргийг дархлаажуулалтад хамруулах
800 мянга-аас
Хамрагдах малын
ХХААГ
арга хэмжээг нийт сумдад зохион байгуулна.
доошгүй
тоо
Аймгийн мал эмнэлэг, ариун цэврийн
Оношлогоо,
лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
8 төрөл
шинжилгээний нэр
ХХААГ
/ЗГҮАХ-ийн 2.9, ХХ-ийн 9,2, АЗДҮАХ-ийн
төрлийн өсөлт тоо
3.1.6/
Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор хилийн боомт болон
Үйл ажиллагааны
зэргэлдээх аймгуудын гол замд ариутгал,
100 хувь
МХГ
хэрэгжилт хувиар
халдваргүйжүүлэлтийн пост байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.3.1. 1.2.2/
4.3. Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй дэвшилтэт технологид суурилсан газар тариаланг хөгжүүлнэ.
4.3.1
“Хүлэмж
дэд Хүн амын хүнсний ногооны хангамжийг байгаль
Үйл ажиллагааны
хөтөлбөр”-ийг
цаг уурын эрсдэлээс хамгаалах “Хүлэмж” дэд
100 хувь
ХОХБТХ
хэрэгжилт хувиар
боловсруулан
хөтөлбөрийг боловсруулж, батлуулна.
батлуулж, хэрэгжүүлнэ.
Шинээр
/ЗГҮАХ –ийн 2.27, ХХ- Өвлийн хүлэмж барих санал санаачилгыг
2-оос доошгүй
байгуулагдах
ХОХБТХ
ийн 10.11, АЗДҮАХ- бодлогоор дэмжиж ажиллана.
хүлэмжийн тоо
ийн 3.2.7/
4.3.2 Аймгийн “Газар Мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан
тариалангийн талаар ажлын хэсэг байгуулан бүх сумдын газар
Хяналтад
баримтлах
бодлого”- тариалангийн талбайн ашиглалт, технологийн
8-аас доошгүй
хамрагдах сумын
ХОХБТХ
ийн баримт бичгийг хэрэгжилт, сэлгээний мөрдөлт зэрэг газар
тоо
үргэлжлүүлэн
тариалангийн бодлогын хэрэгжилтэд хяналт
хэрэгжүүлж,
хяналт тавина.
тавина.
Төмсний үрийн чанарыг сайжруулж, ургацыг
Худалдан авах
ХХ-10.4, АЗДҮАХ-3.2.4
нэмэгдүүлнэ.
30-аас дээш
үрийн хэмжээ /тнХХААГ
/ХХ-ийн 10.6, АЗДҮАХ-ийн 3.2.6/
оор/
Сумдын газар тариаланд тохиромжтой атар
Эргэлтэд оруулах
53,5 мянган гагазрыг эргэлтэд оруулна. /ХХ-ийн 9.1,
атар газрын
ХОХБТХ
аас доошгүй
АЗДҮАХ-ийн 3.2.1/
хэмжээ га

ОНТ
Зохион
байгуулалтын
г арга хэмжээ

3-5 дугаар
сар
1-12
дугаар сар
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Усалгаатай тариалангийн талбайг нэмэгдүүлж,
төмс, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамлын
ургацыг нэмэгдүүлнэ.
/ХХ-ийн 10.3, АЗДҮАХ-ийн 3.2.3/

97.

4.3.3. “Төмс, хүнсний
ногооны зоорь” дэд
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.
/ХХ-ийн
10.11,
АЗДҮАХ-ийн 3.2.8/
4.4.1
Жижиг,
дунд
үйлдвэрлэл
эрхлэгчдийг бодлогоор
дэмжинэ
/АЗДҮАХ-ийн 3.3.3/

98.

Төмс, хүнсний ногоо хадгалах зориулалттай
зоорь барих, хүнсний ногооны хангамжийг
нэмэгдүүлэх чиглэлээр хувийн хэвшлийн санал
санаачлагыг дэмжиж бодлогын дэмжлэг
үзүүлнэ.

20 га-аас дээш

Усалгаатай
талбайн хэмжээн
өсөлт га

ХХААГ

Хувийн
хэвшлийн
хөрөнгө
оруулалт,
олон улсын
төсөл,
хөтөлбөр

100 хувь

Зоорь барих
ажлын явц хувиар

ХОХБТХ

ОНТ

6-8 дугаар
сар

ОНТ

4 дүгээр
сар

ОНТ

2, 5, 9, 10
дугаар
сард

4.4. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, шинэ технологи, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, бүлэг,
Зөвлөгөөний тоо
1 удаа
нөхөрлөл, хоршоодын нэгдсэн зөвлөгөөн
ХХААГ
зохион
байгуулж,
зөвлөгөө
мэдээллээр
Хамрагдах бизнес
60-аас доошгүй
хангана.
эрхлэгч хувиар
Дорнод
аймагт
үйлдвэрлэсэн
бараа
Зохион байгуулах
бүтээгдэхүүнийг
сурталчлах,
борлуулах
4 удаа
үзэсгэлэн
зорилгоор
үзэсгэлэн
худалдаа
зохион
худалдааны тоо
байгуулна.
ХХААГ
/АЗДҮАХ-ийн 3.3.6/
Борлуулалтын
10-аас доошгүй
орлого өсөлт
хувиар
Мах, сүү болон малын тэжээл боловсруулах
үйлдвэрлэл
байгуулах
саналыг
дэмжин
Хамрагдсан АНН
5-аас доошгүй
ХХААГ
ажиллана.
тоо
Түүхий
эд
боловсруулах
хүнс,
хөнгөн
үйлдвэрлэл эрхлэгч хоршоодод үнэлгээ хийж
бодлогоор дэмжинэ.
Аймгийн төвөөс алслагдсан сумдын иргэдэд
ахуй үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
зорилгоор
явуулын
үйлчилгээг
зохион
байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.3.15/
1 ба 3 фазын цахилгаан тоолуур шалгаж
баталгаажуулах эталон төхөөрөмж болон 50100 голчтой усны тоолуур шалгах багажийн
нэмэлт тоног төхөөрөмжөөр хангах.
/Засгийн газрын 127-р тогтоол, Шадар
сайдын 117 -р тушаал/

2

Дэмжлэг авсан
хоршоодын тоо

ХХААГ

УТ,
Жижиг, дунд
үйлдвэрлэлий
г дэмжих сан
Жижиг, дунд
үйлдвэрлэл
хөгжүүлэх сан

4.4.2 “Ахуй үйлчилгээг
Хамрагдах сумын
хөгжүүлэх хөтөлбөр”5-аас доошгүй
тоо
99. ийн
хэрэгжилтийг
ХХААГ
ОНТ
үргэлжлүүлэн
зохион
1000-аас дээш
Үйлчилгээ хүртэх
байгуулна.
иргэдийн тоо
4.4.3 Газрын тос, уул
уурхайн компаниудын
цахилгаан болон гүний
Худалдан авах
100. усны
худгийн
2
СХЗХ
ОНТ
багажийн тоо
тоолууруудыг
орон
нутагт баталгаажуулах
нөхцөлийг хангана.
4.5 Аялал жуулчлалын салбарын мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулж, маркетинг судалгааны ажлыг эрчимжүүлэн,

4-6 дугаар
сар

2, 5, 9, 10
дугаар
сард
12 дугаар
сар

8-9 дүгээр
сард

9 дүгээр
сар
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101.

102.

103.

104.

105.

үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх замаар жуулчдын тоог өсгөн дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.
4.5.1
Аялал Аялал жуулчлалын салбарын аж ахуй
жуулчлалын салбарын нэгжүүдийн уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион
Арга хэмжээний
1-12
2-оос дээш
БОАЖГ
ОНТ
мэдээллийн
байгуулна.
тоо
дугаар сар
хүртээмжийг
/ХХ-ийн 16.2, АЗДҮАХ-ийн 4.3.6/
сайжруулан, маркетинг, “Монголиа Ай Ти Эйм-2018” олон улсын аялал
сурталчилгааны ажлыг жуулчлалын
үзэсгэлэн,
үндэсний
аялал
Оролцох арга
3-6 дугаар
2-оос дээш
БОАЖГ
ОНТ
нэмэгдүүлнэ.
жуулчлалын “Улаанбаатар-2018” үзэсгэлэнд
хэмжээний тоо
сар
/ХХ-ийн 16.4, АЗДҮАХ- оролцож аймаг орон нутгаа сурталчилна.
ийн 4.3.3/
Хөрш зэргэлдээ ОХУ-ын Өвөрбайгалийн
Видео
хязгаар,
БНХАУ-ын
ӨМӨЗО-ны
хөрш
1
танилцуулга тоо
зэргэлдээ
аймгуудаас
жуулчдыг
татах
1-12
БОАЖГ
ОНТ
зорилгоор Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын
дугаар сар
Хэвлэмэл
видео, хэвлэмэл танилцуулгыг олон улсын хэл
5000
Танилцуулгын тоо
дээр хийх ажлыг зохион байгуулна.
Хөрш
зэргэлдээ
гурван
улсын
аялал
Арга хэмжээний
ХОХБТХ
10 дугаар
1
ОНТ
жуулчлалын арга хэмжээ зохион байгуулна
тоо
БОАЖГ
сар
4.5.2
Аялал Дорнод аймгийн “Аялал жуулчлалын салбарын
Үйл ажиллагааны
1-12
жуулчлалын
мастер төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг зохион
100 хувь
БОАЖГ
ОНТ
хэрэгжилт хувиар
дугаар сар
бүтээгдэхүүн,
байгуулна.
үйлчилгээгээр
Үйлчилгээний
байгууллагуудын
чанар
өрсөлдөх давуу талаа стандартыг дээшлүүлэх зорилгоор тохирлын
Үйлчилгээний
тодорхойлох,
байгууллагуудын
1-12
гэрчилгээнд
хамруулах
ажлыг
зохион
60 хувь
БОАЖГ
ОНТ
тогтвортой
хөгжлийг байгуулна.
хамрагдалт
дугаар сар
хангах
бодлогыг
хувиар
хэрэгжүүлнэ.
4.5.3
Аялал Аялалын маршрутын дагуух түр буудаллах,
жуулчлалын салбарын хоноглох цэгийг тэмдэгжүүлж, тохижуулах
Тохижилт хийх
1-12
дэд
бүтцийг ажлыг үргэлжлүүлнэ.
3-аас дээш
БОАЖГ
ОНТ
цэгийн тоо
дугаар сар
сайжруулах
ажлыг /АЗДҮАХ-ийн 4.3.4/
зохион байгуулна.
4.5.4
Аялал Дорнод аймгийн явган аяллын аврага
жуулчлалын
шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулна.
бүтээгдэхүүн
Өвлийн
аялал
жуулчлалыг
хөгжүүлэх
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Мөсний баяр-2018” буюу “Хэрлэн
Зохион байгуулах
9 дүгээр
арга
хэмжээг голын жавар” нэгдсэн арга хэмжээг зохион
2-оос дээш
арга хэмжээний
БОАЖГ
ОНТ
сар
санаачлан
зохион байгуулна.
тоо
байгуулна.
/ХХ-ийн 16.18/
АЗДҮАХ-ийн 4.3.6/
4.6. Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж, аймгийн эдийн засгийн чадавхыг нэмэгдүүлнэ
4.6.1 Байгаль орчныг Уул уурхай, газрын тосны үйл ажиллагаа
Гэрээ байгуулсан
5-аас доошгүй
Зохион
хамгаалах,
нөхөн эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдтэй байгаль орчин
ААН тоо
1-12
ХОХБТХ
байгуулалтын
сэргээх
хууль хамгаалах, дэд бүтэц барих, орон нутгийн
дугаар сар
100 хувь
арга хэмжээ
тогтоомжийг хангуулан, эдийн засгийг дэмжих талаар хамтран ажиллах
Гэрээний тухайн
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ил тод, хариуцлагатай
уул уурхайг хөгжүүлэх
талаар
эрчимтэй
ажиллана.

гэрээг байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулна.
жилийн хэрэгжилт
/ХХ-ийн 8.1/ /АЗДҮАХ-ийн 4.1.2/
хувиар
Эрдэс баялагийн салбарт үйл ажиллагаа
Цахимжуулах үйл
Зохион
1-6
явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн цахим
50-аас дээш
ажиллагааны
ХОХБТХ
байгуулалтын
дугаар
мэдээллийн сан байгуулна.
хэрэгжилт хувиар
арга хэмжээ
сар
Газрын тос, уул уурхайн бүтээгдэхүүн
тээвэрлэж буй авто замыг хатуу хучилттай
Шинээр баригдсан
Зохион
70 км-ээс
1-12
болгох ажлыг эрчимжүүлнэ.
авто замын
ХОХБТХ
байгуулалтын
доошгүй
дугаар сар
/АЗДҮАХ-ийн 3.6.7, Авто замын хөгжүүлэх
хэмжээ
арга хэмжээ
дэд хөтөлбөр 5.2.6/
Эрдэс баялагийн салбарт баримтлах бодлогын
Зохион
Үйл ажиллагааны
1-6 дугаар
баримт бичиг боловсруулан, батлуулна.
100 хувь
ХОХБТХ
байгуулалтын
хэрэгжилт хувиар
сар
/ХХ-ийн 8.7, 12.2/ /АЗДҮАХ-ийн 3.4.2/
арга хэмжээ
Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж
Зохион
буй аж ахуйн нэгжүүдийг орон нутагт
Аж ахуйн нэгжийн
1-12
5-аас доошгүй
ХОХБТХ
байгуулалтын
бүртгэлтэй болгох ажлыг хуулийн хүрээнд
тоо
дугаар сар
арга хэмжээ
зохион байгуулна.
4.7 Байгаль орчинд ээлтэй, хэмнэлттэй технологид суурилсан цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж,
аймгийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг бүрэн хангана. /Эрчим хүч/
4.7.1
Эрчим хүчний Чойбалсан
хотын
цэвэр
усны
ангийн
3-9
Барилгын ажлын
“ДБЭХС”
хангамжийн
цахилгаан эрчим хүчний хангамжийн шугам
100 хувь
УТ, ОНХС
дүгээр
явц хувиар
ТӨХК
найдвартай ажиллагаа, сүлжээг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна.
сар
чанар
хүртээмжийг Шинээр газар өмчилж авсан иргэд, айл өрхийг
6-10
нэмэгдүүлнэ.
цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах
Барилгын ажлын
100 хувь
ХОХБТХ
ОНХС
дугаар
/ХХ-ийн 13.6,
зорилгоор сумдын шугам сүлжээг өргөтгөх
явц хувиар
сар
АЗДҮАХ-ийн 3.5.5/
ажлыг зохион байгуулна.
Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, газар тариалан
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд
6-10
Барилгын ажлын
Баянтүмэн сумын “Шаазан нуур” хүртэл 8 км
100 хувь
ХОХБТХ
ОНХС
дугаар
106.
явц хувиар
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах
сар
ажлыг хэрэгжүүлнэ.
Сумдын цахилгаан эрчим хүчний найдвартай
6-10
ажиллагааг хангах зорилгоор шугам сүлжээний
300-аас дээш
Тулгуурын тоо
ХОХБТХ
ОНХС
дугаар
хуучин модон тулгууруудыг төмөр бетон болгон
Сар
шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна.
Сумдын төсөвт байгууллагуудын халаалтын
Эрчим
Зохион
Зохион
1-12
зуухнуудын ашиглалт, үр ашгийг дээшлүүлэх
хүчний
2-оос доошгүй
байгуулалтад орох
байгуулалтын
дугаар
зорилгоор
нэгдсэн
удирдлага,
зохион
цохицуулах
сумын тоо
арга хэмжээ
Сар
байгуулалтад оруулах ажлыг эхлүүлнэ.
зөвлөл
4.7.2 Чойбалсан хотын Гэр
хороололд
“Гэрэлтүүлэг”
төсөл
“Гэрэл
3-8
Үйл ажиллагааны
иргэдийн ая тухтай, хэрэгжүүлнэ.
100 хувь
сэтгэмж”
ОНХС
дугаар
хэрэгжилт хувиар
орчин
ОНӨААТҮГ
сар
107. аюулгүй
бүрдүүлэх,
өнгө Нийтийн
эзэмшлийн
гудамж,
талбайн
Үйл ажиллагааны
Зохион
1-12
100 хувь
ХОХБТХ
үзэмжийг нэмэгдүүлэх гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламжийн усалгааны
хэрэгжилт хувиар
байгуулалтын
дугаар
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ажлыг
байгуулна.

зохион

4.8.1
Авто
замын
сүлжээг
өргөжүүлэх,
шинэчлэн сайжруулах
зорилгоор
аймгийн
“Авто замыг хөгжүүлэх
хөтөлбөр”ийг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.

108.

цахилгааны зардлын үнэ, тарифыг чөлөөлөх
талаар хамтарч ажиллана.
Төрийн
өмчийн
хөрөнгийн
ашиглалт,
хамгаалалттай холбоотой урсгал зардлыг
Үйл ажиллагааны
бууруулах, сайжруулах зорилгоор төр, хувийн
100 хувь
ОНӨГ
хэрэгжилт хувиар
хэвшлийн
түншлэлийг
байгуулах
санал
санаачлагыг дэмжиж ажиллана.
4.8 Улсын болон орон нутгийн чанартай авто замын сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ.
Чойбалсан хотод хатуу хучилттай авто зам
барих
ажлыг
үргэлжлүүлнэ.
/Содномдаржаагийн
гудамжнаас
Хивс,
Ялалтын дундуур баригдаж буй замыг
0.8 км
ХОХБТХ
үргэлжлүүлэх, гэр хорооллын өргөн гудамжинд
Шинээр баригдах
өмнө онд суурийн ажлыг хийсэн 310 м замыг
хатуу хучилттай
хатуу хучилттай болгох/
авто замын
/ХХ-ийн 14.6/, /АЗДҮАХ-ийн 3.6.2, 3.6.9/
хэмжээ
Мянганы замаас Баянтүмэн сумын төв, морь
барианы газар хүртэл хатуу хучилттай авто
зам барих ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
1.2 км
ХОХБТХ
/АЗДҮАХ-ийн 3.6.2/
/Авто замыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 5.2.5/
Хиймэл нуурийн баруун талаас нисэх, төмөр
замын 4 замын уулзвар хүртэлх авто замын
Зураг төсвийн
100 хувь
ХОХБТХ
өргөтгөлийн зураг төсвийг боловсруулна.
ажлын явц хувиар
/ХХ-ийн 14.13/ /АЗДҮАХ-ийн 3.6.12/
Чойбалсан хотын хатуу хучилттай авто замын
уулзваруудыг өргөтгөх, засварлах, шороон
замыг арчлах, авто замын зогсоол байгуулах,
Үйл ажиллагааны
100 хувь
ГХБХБГ
тэмдэг тэмдэглэгээ хийх ажлыг зохион
хэрэгжилт хувиар
байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.6.3/
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах
зорилгоор ачаалал ихтэй авто замын
уулзваруудад гэрлэн дохио суурилуулан
Гэрлэн дохио
хөдөлгөөний аюулгүй
байдлыг хангаж
2
суурилуулах
ГХБХБГ
ажиллана.
байршлын тоо
/АЗДҮАХ-ийн 3.6.2
Авто замын хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 5.2/
Улсын чанартай авто замд хяналтын пост
байгуулна.
Хяналтын постын
1
АТТ
/АЗДҮАХ-ийн 3.6.2
тоо
Авто замын хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 5.2/
Чойбалсан
хотын
явган
хүний
замыг
Шинээр нэмэгдэх
4.4 км
ГХБХБГ
нэмэгдүүлнэ. /Хэрлэн сумын 4, 10 дугаар
явган хүний замын

арга хэмжээ

Сар

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

1-12
дугаар
Сар

ОНХС

3-10
дугаар
Сар

УТ

3-10
дугаар
Сар

УТ

3-10
дугаар
Сар

АЗС

3-10
дугаар
Сар

ОНХС

3-6
дугаар
Сар

ОНТ

3-6
дугаар
Сар

ОНХС

3-10
дугаар
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4.8.2 Улсын чанартай
авто зам дагуу түр
буудаллах
цэгүүдийн
тохижилтыг
сайжруулах
ажлыг
109. хэрэгжүүлнэ.

багийн дундуур баригдсан хатуу хучилттай
авто замын 2 талаар/
/ХХ-ийн 24.7/ /АЗДҮАХ-ийн 3.6.2
Авто замын хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 5.2/
Өндөрхаан-Чойбалсан
чиглэлийн
улсын
чанартай авто замын дагуу Хөлөнбуйр сумын
нутагт
стандартын
шаардлага
хангасан
үйлчилгээний цогцолбор байгуулах санал
санаачлагын дэмжиж, хөрөнгө оруулагч аж
ахуйн нэгжтэй хамтарч ажиллана.
Хилийн боомтоор зорчих иргэдийн хэрэгцээнд
нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор нийтийн
бие засах газрыг байгуулна.

хэмжээ

Сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ГХБХБГ АТТ

ОНТ,
Хувийн
хэвшлын
хөрөнгө
оруулалт

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ГХБХБГ

ОНХС

4.9 Орчин үеийн мэдээлэл, харилцаа холбооны дэд бүтцийг хөгжүүлж, мэдээлэл холбооны үйлчилгээг
иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрт хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ
4.9.1
Мэдээлэл Олон нийтийн
амралт, чөлөөт цагийн
Утасгүй
харилцаа,
холбоо, газруудад өндөр хурдны утасгүй интернетийн
интернетэд
5-аас доошгүй
ХОХБТХ
ОНТ
сүлжээний
хүртээмж, үйлчилгээ авах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
холбогдох цэгийн
чанарыг
сайжруулах /ХХ-ийн 15.9/
тоо
110.
ажлыг
зохион Шилэн кабельд холбогдоогүй сумдыг шилэн
Харилцаа
байгуулна.
кабелиар холбох талаар идэвхтэй ажиллана.
Үйл ажиллагааны
холбооны бүх
100 хувь
ХОХБТХ
/АЗДҮАХ-ийн 3.7.3/
хэрэгжилт хувиар
нийтийн
үүргийн сан
4.10 Хот суурин газрын ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын найдвартай байдлыг хангаж, хүн амын тохитой,
цэвэр орчинд амьдрах суурь нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
4.10.1
Чойбалсан Чойбалсан хотын орон сууцны байруудын
“Дорнод
хотын орон сууцны босоо шугам шинэчлэх төсөл хэрэгжүүлнэ.
Төсөлд хамрагдах
НАА”
3-аас дээш
ОНТ
байруудын ус, дулаан /ХХ-ийн 23.1
орон сууцны тоо
ОНӨААТҮ
хангамж,
ариутгах АЗДҮАХ-ийн 3.8.1/
Г
татуургын найдвартай Орон сууцны барилгуудын дулаан хангамжийг
“Дорнод
111. байдлыг хангаж, хүн сайжруулах чиглэлээр шаардлагатай хэсгүүдэд
Үйл ажиллагааны
НАА”
100 хувь
ОНХС
амын тохитой цэвэр шугамыг өргөтгөн засварлана.
хэрэгжилт хувиар
ОНӨААТҮ
орчинд амьдрах суурь /АЗДҮАХ-ийн 3.8.6/
Г
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Инженерын шугам сүлжээний гэмтэл саатлыг
“Дорнод
АЗДҮАХ-ийн 3.8
цаг алдалгүй арилгахад шаардлагатай техник
Техник хэрэгслийн
НАА”
1
ОНТ
хэрэгслийн парк шинэчлэлт хийнэ.
тоо
ОНӨААТҮ
Г
4.10.2 “Ундны усны Гэр хорооллын усан хангамжийн үйлчилгээг
“Дорнод
аюулгүй байдал хангах тасралтгүй болгон, сайжруулна.
Техник хэрэгслийн
НАА”
1
ОНТ
хөтөлбөр”-ийг
/Ундны усны аюулгүй байдал дэд хөтөлбөр/
тоо
ОНӨААТҮ
112.
үргэлжлүүлэн
Г
хэрэгжүүлнэ.
“Шинэ усан сан-4” төслийг үргэлжлүүлэн
Төсөлд хамрагдах
15-аас доошгүй
ГХБХБГ
ОНХС
хэрэгжүүлнэ.
ус түгээх байрны

1-12
дугаар
сар

1-12
дугаар
сар

1-12
дугаар сар

1-12
дугаар сар

3-9 дүгээр
сар
3-9 дүгээр
сар
5 дугаар
сар
4 дүгээр
сар
2-10
дугаар
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тоо
4.11 Иргэдийн суурь хэрэгцээг бүрэн хангасан, амгалан тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн
хот сууринг хөгжүүлнэ. / Хот төлөвлөлт, газрын асуудал, барилга байгууламж/
4.11.1 Аймгийн ГЗБЕТ, Сумдад үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж
Чойбалсан
хотын ахуйн нэгж, нөхөрлөлийн газар, байгалийн
Хамрагдах иргэн,
ГХБХБГ
хөгжлийн
ерөнхий нөөцийн эдэлбэрийн зүй ёсны эрхийг бүртгэн
50-аас доошгүй
ААН, нөхөрлөлийн
төлөвлөгөөний
баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулна.
тоо
хэрэгжилтийг хангаж,
хот
төлөвлөлтийн Сумдын хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөө
4-өөс доошгүй
Сумын тоо
ГХБХБ
оновчтой
бодлогыг боловсруулж, батлуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.
хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ- Зүүн бүсийн хөгжлийн тулгуур төв - Чойбалсан
ийн 2.89
хотын
хөгжлийн
ерөнхий
төлөвлөгөөг
Үйл ажиллагааны
100 хувь
ГХБХБГ
ХХ-ийн 24.14
батлуулан хүлээж авна.
хэрэгжилт хувиар
АЗДҮАХ-ийн
3.9.1,
3.9.2, 3.10.8, /
Аймгийн төв Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт
иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар
өмчлүүлсэн газарт дахин төлөвлөлтийн ажлыг
зохион байгуулна.
Хэрлэн сумын 6 дугаар багийн “Ивээл”
хороололд дахин төлөвлөлт хийх ажлыг зохион
байгуулна.

113.

114.

115.

4.11.2
Улс,
орон
нутгийн
хөрөнгө
оруулалтаар хэрэгжих
бүтээн байгуулалтын
ажлын хүрээнд иргэн,
аж
ахуйн
нэгжийн
эзэмшил, өмчлөлийн
газар чөлөөлөх, нөхөн
олговор олгох ажлыг
зохион байгуулна.
4.11.3
“Газар
хөдлөлтийн гамшгийн
1
эрсдлийг
бууруулах
хөтөлбөр”-ийг
үргэлжлүүлэн

Аялал жуулчлалын зориулалт бүхий газарт
газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх ажлыг
зохион байгуулна.
Хэрлэн суманд эмнэлгийн бүсийг тогтоон,
дахин төлөвлөлт хийж, зориулалтын дагуу
газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулна.
Чойбалсан хотод шинээр тавигдах автозам,
дэд бүтцийн шугам сүлжээний трасс болон
улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдах сургууль,
цэцэрлэгийн байршилд давхцаж буй иргэний
өмчлөл, эзэмшлийн газрыг чөлөөлөх, нөхөн
олговор олгох ажлыг зохион байгуулна.
/ХХ-ийн 14.7, АЗДҮАХ-ийн 3.10.8/

Аймгийн хэмжээнд байгаа нийтийн орон сууц,
олон
нийтийн
зориулалтын
барилга
байгууламжийг паспортжуулах ажлыг зохион
байгуулна.

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

сард

Зохион
байгуулалтын
ажил
ОНХС
Зохион
байгуулалтын
ажил

1-12
дугаар сар

1-12 дугар
сар
5-10
дугаар
сар

ОНХС

1-12
дугаар
сар

ОНХС

1-12
дугаар
сар

ГХБХБГ

ОНТ

5-10
дугаар
сар

ГХБХБГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

ГХБХБГ

ГХБХБГ

1-12
дугаар сар
5-ээс дээш

Газар чөлөөлөх,
нөхөн олговор
олгох байршлын
тоо

100-аас доошгүй

Паспортжуулах
барилга
байгууламжийн
тоо

ГХБХБГ

ГХБХБГ

ОНТ

Зохион
байгуулалтын
ажил

4-7 дугаар
сар
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116.

хэрэгжүүлнэ.
/ЗГҮАХ-ийн 2.90, 2.92
ХХ-ийн
АЗДҮАХ-ийн 3.8.10/
4.11.4 Иргэдийн эрүүл,
цэвэр,
ая
тухтай
орчинд амьдрах орчин
нөхцөлийг сайжруулна.
/ЗГҮАХ-ийн 2.93
ХХ-ийн 24.8
АЗДҮАХ-ийн
3.10.7,
3.10.13
1

4.11.5 Улсын хилийн
боомтуудад ажиллаж
байгаа төрийн албан
ажиллах,
117. хаагчдын
амьдрах
нөхцөлийг
сайжруулахад дэмжлэг
үзүүлнэ.
4.11.6
Улс,
орон
нутгийн
төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар
баригдаж буй барилга
байгууламжийн
ажлуудыг хэрэгжүүлж,
118. хяналт
тавьж
ажиллана.

Нийтийн орон сууцны барилгын
засварлах ажлыг зохион байгуулна.

дээврийг

Чойбалсан хотын нийтийн орон сууцны
байруудын гадна фасадыг шинэчилнэ.
Чойбалсан хотын Төв цэнгэлдэх хүрээлэн,
сурын талбай, Найрамдал паркийн засвар,
тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.
Хэрлэн сумын алслагдсан гэр хороололд
халуун усны газар байгуулах ажлыг хувийн
хэвшлийг дэмжих замаар хэрэгжүүлнэ.
Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй
орон сууцны байруудыг стандартын шаардлага
хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болгох
асуудлыг шийдвэрлэнэ.
Хавирга, Баянхошуу хилийн боомт дээр ажил
үүрэг гүйцэтгэж байгаа төрийн албан хаагчдын
амьдрах орон сууцны асуудлыг орон нутгийн
нөөц бололцоонд тулгуурлан шийдвэрлэнэ.

5-10
дугаар
сар
5-10
дугаар
сар
5-7 дугаар
сар

8-аас доошгүй

Орон сууцны тоо

ГХБХБГ

ОНТ

5-аас доошгүй

Орон сууцны тоо

ГХБХБГ

ОНТ

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ГХБХБГ

ОНТ

100 хувь

Барилгын ажлын
явц хувиар

ГХБХБГ

Хувийн
хэвшлийн
хөрөнгө
оруулалт

1-12
дугаар
сар

1-ээс дээш

Шинээр баригдах
ариун цэврийн
байгууламжийн
тоо

ГХБХБГ

ОНХС

1-12
дугаар
сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ГХБХБГ

ОНТ

1-12
дугаар сар

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Барилгын ажлын
1-12
100 хувь
ГХБХБГ
УТ
барилгын ажлыг үргэлжүүлнэ.
явц хувиар
дугаар сар
Хэрлэн сумын 2, 3 дугаар багийн дундуур
Барилгын ажлын
1-12
баригдаж буй гадна шугам сүлжээний
100 хувь
ГХБХБГ
УТ
явц хувиар
дугаар сар
өргөтгөлийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.
Галын голын төмөр бетон гүүр барих ажлыг
Барилгын ажлын
1-12
100 хувь
ГХБХБГ
УТ
хэрэгжүүлнэ.
явц хувиар
дугаар сар
Нийтийн тээврийн автобуудлын барилгын
Барилгын ажлын
1-12
100 хувь
ГХБХБГ
УТ
ажлыг эхлүүлнэ.
явц хувиар
дугаар сар
Ирэх онд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ,
Үйл ажиллагааны
1-12
барилга байгууламжийн ажлын зураг төсвийг
100 хувь
ГХБХБГ
ОНТ
хэрэгжилт хувиар
дугаар сар
зохион байгуулна.
4.12. Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг сайжруулж, төсвийн байгууллагын албан хаагчид болон иргэд төсвөө хянах, төсвийн
харилцаанд оролцох боломжийг бүрдүүлэх зорилтыг хангана.
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4.12.1 Аймгийн Төсвийн
ерөнхийлөн
захирагчийн
төсвийн
хамрах хүрээний бүх
шатны төсөвт эерэг,
119. сөрөг
1
хандлагуудыг
тэнцвэржүүлэн аймгийн
2018
оны
төсвийн
тэнцлийг
хангаж
ажиллана.
/АЗДҮАХийн 3.11.1/
4.12.2
Төсвийн
байгууллагуудын
төсөв,
санхүү,
бүртгэлийн
үйл
ажиллагаа, түүнд тавих
хяналтын
120. дотоод
ажлыг
сайжруулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.11.1/

4.12.3
“Татвар
төлөгчийн
татварын
боловсролыг
дээшлүүлэх, үйлчилгээ
121. 1
үзүүлэх хөтөлбөр”-ийг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.
/АЗДҮАХ-ийн 3.11.2/
4.12.4 Орон нутгийн
төсвийн
орлогыг
122. нэмэгдүүлэх
1
ажлыг
зохион
байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.11.3/
4.12.5
Албан
ёсны
болон
захиргааны
статистик мэдээллийн
ашиглалтыг
123. нэмэгдүүлж,
1
байгууллага хоорондын
мэдээллийн
уялдаа
холбоог
сайжруулах
ажлыг
зохион

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг хангаж, төсвийн
зарлагыг хэмнэлттэй, үр ашигтай зарцуулна.

Сумдын
санхүүгийн
алба,
төсвийн
байгууллагуудын төсөв, санхүү, бүртгэлийн
үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг
хэрэгжүүлж, өмнөх оны хяналт шалгалтын
ажлын үр дүнг сайжруулна.
Аймгийн нийт төсөв, санхүүгийн ажилтны
чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Төсвийн тухай
хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль,
Төрийн сангийн заавар, журам, холбогдох
хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн талаар
сургалтыг зохион байгуулна.
Дорнод аймгийн хэмжээнд Татварын багц
хууль
тогтоомжийн
сургалтыг
зохион
байгуулна.
Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулж
татвар төлөгчдийг өргөнөөр хамруулна.

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

СТСХ

Зохион
байгуулалтын
арга хэмжээ

6, 12
дугаар сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

СТСХ

ОНТ

6, 10
дугаар сар

2-оос доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

СТСХ

Зохион
байгуулалтын
ажил

5 дугаар
сар

ТХ

Зохион
байгуулалтын
ажил

1-12
дугаар сар

200-аас доошгүй
40-өөс дээш
20-оос дээш

Танхимын
сургалтын тоо

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ТХ

ОНТ

5 дугаар
сар

3 хувь

Шинээр нэмэгдэх
татвар төлөгч
хувиар

ТХ

Зохион
байгуулалтын
ажил

1-12
дугаар сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

СХ

ОНТ

3-р
улиралд

СХ

Хөтөлбөр

6 дугаар
сар

Дорнод аймгийн хэмжээнд татвар төлөгчийн
тоог нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Аймгийн хэмжээнд албан ёсны болон
захиргааны статистик мэдээллийг сүүлийн 6
жилийн байдлаар нэгтгэн хэвлэмэл болон
цахим хэлбэрээр түгээх ажлыг зохион
байгуулна.
Статистикийн салбарын чадавхыг бэхжїїлж,
байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог
сайжруулна.

Хамрагдах албан
хаагчийн тоо
Ажлын байрны
сургалтын тоо

1

Зохион байгуулах
сургалт, арга
хэжмээний тоо

66
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байгуулна.
4.12.6
Өмчийн
харилцааны
менежментийг
124. сайжруулан,
1
хуваарилалтыг
оновчтой болгоно.
4.12.7 Худалдан авах
ажиллагааны хуулийн
хэрэгжилтийг
хангаж
ажиллана.
125. 1

4.12.8
Төсөв,
санхүүгийн удирдлагыг
төлөвшүүлэн
ажиллана.
126.

1

4.12.9 Шилэн дансны
тухай
хуулийн
хэрэгжилтийг
нийт
төсөвт
127. байгууллагуудад
1
хангуулах ажлыг үр
дүнтэй
зохион
байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.11.4/

Хамрагдах багийн
тоо
Өмчийн
харилцааны
журмыг
шинэчлэн
боловсруулж, батлуулан, хэрэгжилтийг хангаж
ажиллана.
/АЗДҮАХ-ийн 3.11.5/
Орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийг
дахин үнэлэх ажлыг зохион байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.11.7/
“Шилэн тендер” зорилтын хүрээнд тендер
шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зохион
байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.11.8/
Худалдан авах ажиллагаанд оролцогчдыг
чадавхжуулах “А3” болон цахим тендерийн
сургалтыг зохион байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.11.9/
Санхүүгийн удирдлага, төсвийн гүйцэтгэлд
хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж, төрийн
байгууллагын удирдлагуудад сургалт зохион
байгуулна.
/АЗДҮАХ-ийн 3.11.4/

Төсвийн байгууллагуудад Шилэн дансны тухай
хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах хяналтыг
тогтмол зохион байгуулна.
Нийт төсөвт байгууллагын
хариуцсан албан хаагчдад
сургалтыг зохион байгуулна.

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

ОНӨГ

Зохион
байгуулалтын
ажил

1-12
дугаар сар

ОНТ

1-12
дугаар сар

Цахим хэлбэрээр
зохион байгуулах
тендер хувиар

ОНӨГ

Зохион
байгуулалтын
ажил

1-12
дугаар сар

сургалтад
хамрагдах
байгууллага,
иргэний тоо

ОНӨГ

ОНТ

2-12
дугаар сар

2-оос доошгүй

Зохион байгуулах
арга хэмжээний
тоо

СХААлба

Зохион
байгуулалтын
ажил

2-12
дугаар сар

100 хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар
СХААлба

Зохион
байгуулалтын
ажил

2-12
дугаар сар

100 хувь
80-оос доошгүй
иргэн
20-оос доошгүй
байгууллага

Шилэн данс
чадавхжуулах
2-оос доошгүй

Сургалтын тоо
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