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Нэг. Гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр
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Зүүн хойд Азийн ЫЕАР-ын засаг захиргаадын
холбооны үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож, хил
залгаа улс орны муж хотуудтай хамтран ажиллана.
Аймгийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны 2016
оны
төлөвлөгөөг
боловсруулж
батлуулан,
хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллана.

Гадаад хамтын ажиллагааны мэдээ тайланг гаргаж,
Гадаад хэргийн яаманд хүргүүлнэ.

Дипломат,
албан
паспорт
мэдүүлэх,
сунгах
материалыг журмын дагуу үнэн зөв бүрдүүлж ГХЯ-ны
Консулын газарт хүргүүлэхэд анхаарч ажиллана.

- Гадаад
харилцаа
өргөжинө.
Хил залгаа орны муж, аймгуудтай ах дүүгийн харилцаа тогтоосон
байна.
2016 он, жилийн турш, тухай бүр
Гадаад
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө
боловсруулж
батлуулсан байна.
Гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөөг ГХЯ-нд хүргүүлсэн
байна.
- Төлөвлөгөөнд туссан ажлууд бүрэн хийгдсэн байна
2016 он, жилийн турш, 3 дугаар сарын 01-ний дотор, 2 удаа
- Гадаад хамтын ажиллагааны тайлан мэдээ үнэн зөв
бодитой
гарч
цаг
хугацаандаа
хүргэгдсэн
байна.
2016 оны, 2 удаа хагас бүтэн жилээр, 2 сарын 01-ний дотор

АЗДТГ

АЗДТГ

АЗДТГ

- Дипломат, албан паспорт авах эрх бүхий албан тушаалтнуудын
нэрсийг гарган ЗДТГ-ын даргаар батлуулж ажиллана.
- Батлагдсан нэр бүхий албан тушаалтнуудад паспортыг олгох
асуудлыг тухай бүр шийдвэрлүүлнэ.

АЗДТГ

- МУ- ын Засгийн газрын 2013 оньГЖурам батлах тухай“ 320
дугаар тогтоолыг мөрдлөг болгон ажилласан байна.
2016 он, жилийн турш
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Дипломат, албан паспорт эзэмших эрхгүй болсон
албан хаагчдын мэдээллийг Гадаад хэргийн яамны
консулын газарт хүргүүлэн хүчингүй болгуулах арга
хэмжээ авна

- Засгийн газрын 320 дугаар тогтоолын дагуу Дипломат, албан
паспорт эзэмших эрхгүй болсон албан хаагчдын мэдээллийг
Гадаад хэргийн яамны консулын газарт хүргүүлж хүчингүй
болгуулсан байна.

АЗДТГ

2016 оны 12 дугаар сарын 25-ны дотор
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Гадаад хэргийн яамтай хамтран гадаад харилцаа,
хамтын
ажиллагаанд
оролцогч
байгууллагын
удирдлага болон төрийн албан хаагчдад дипломат
сургалт хийх
Аймаг дахь олон улсын байгууллагуудтай хамтран
ажиллаж тэдгээрийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх
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БНСУ-ын
Солбридж
олон
улсын
бизнесийн
сургуультай хамтран ажиллах санамж бичгийн
хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжилтийг зохион байгуулна

- Гадаад хэргийн яаманд албан бичгээр хүсэлт явуулсан байна.
- Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаанд оролцогч байгууллагын
удирдлага болон төрийн албан хаагчдад хийх дипломат сургалтын
удирдамж, хөтөлбөрийг батлуулсан байна.
- Сургалтын удирдамж, хөтөлбөрийг холбогдох албан тушаалтанд
хүргүүлсэн байна.
2016 оны турш

АЗДТГ

- Жилд 2 удаа байгууллагуудын төлөөлөгч нарыг цуглуулж
санал бодлыг нь солилцуулж, цаашдаа хамтран ажиллах нөөц
бололцоон дээр тулгуурлан илүү үр өгөөжтэй ажлыг зохион
байгуулах тал дээр
хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна.
2016 он, жилийн турш

АЗДТГ

- Санамж бичгийн хүрээнд 2016 онд хэрэгжүүлэх
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан байх.
- Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ
биелэлтийг 100 хувь ханган ажилласан байна.

тус

үйл

бүрийн

АЗДТГ

2016 оны жилийн турш
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Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг салбараар
хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг
2016 онд
хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө
боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулна

- Дэд хөтөлбөрийг 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө, төсвийг гаргаж батлуулсан байна.

ӨМӨЗО-ны Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хошуутай
хамтран ажиллах гэрээ байгуулсны дагуу 2016 онд
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж,
хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллана

- Хамтран ажиллах гэрээг 2016 онд хэрэгжүүлэх
хэмжээний төлөвлөгөө бололвсруулж ажилласан байна.

-

Арга хэмжээ тус бүрийн биелэлтийг бүрэн ханган ажиллана.
2016 оны жилийн турш

- Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд
байна.

АЗДТГ

арга

100 хувь биелэгдсэн

- Хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэн, өндөр санаачлагатай
ажилласан байна.
2016 оны жилийн түрш
Хоёр. ГАДААД ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

Сүмбэр
сумын ЗДТГ
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Нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг гадаадын зах зээлд
гаргах зорилгоор бараа бүтээгдэхүүний төвлөрсөн вэб
сайттай болох

- Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуй нэгжүүд,
үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүний судалгааг гаргасан байх

тэдний

Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг цахим
худалдан авах нөхцөл бололцоог бүрдүүлсэн байх
2016 оны турш

орчноос

Гурав. ЭРҮҮЛ МЭНДИИН ЧИГЛЭЛЭЭР
Эрүүл мэндийн салбарт хийгдэх Олон улсын
- Гадаадын хөрөнгө оруулалтын байгууллагад хүсэлт тавьж,
байгууллагын
гадаадын
тусламжийн
хөрөнгө хөрөнгө
оруулалтыг
нэмэгдүүлсэн
байна.
оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжпэг үзүүлэх
2016 он, жилийн турш
Аймгийн
нэгдсэн
эмнэлэгийн
эмч,
эмнэлэгийн
мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх,
туршлага судлуулах

- Нарийн мэргэжлийн эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтнүүдийг
гадаадад мэргэжил дээшпүүлэх, туршлага судлуулах тал дээр
анхаарч боломж бололцоог судлан, эмч мэргэжилтнүүдээ
гадаадад туршлага судлуулан мэргэшүүлсэн байх.
2016 он, жилийн турш
Дөрөв. БОЛОВСРОЛ, СОЕЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР
Боловсролын салбарын багш, мэргэжилтнүүдийг
- Багш мэргэжилтнүүдийг гадаадад тэтгэлгээр сургах боломж
гадаадад
туршлага
судлуулах,
багш,
сурагч бололцоог судалсан байна.
солилцооны хөтөлбөрт хамруулах
- 2016 онд 10 багш мэргэжилтнийг гадаадад сургаж, туршлага
судлуулсан байх.
2016 оны жилийн турш
Германы
олон
улсын
хамтын
ажиллагааны
- Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн
нийгэмлэгийн “Уул уурхайн салбар дахь нийгмийн “Уул уурхайн салбар дахь нийгмийн түншлэл хөгжүүлэх” төслийн 2түншлэл хөгжүүлэх” төслийн 2-р хэсгийг үргэлжлүүлэн р хэсэг хэрэгжсэн байх.
хэрэгжүүлнэ
Урт, богино хугацааны сургалтууд хийгдсэн байх.

АЗДТГ

Аймгийн ЗДТГ,
Эрүүл мэндийн
газар
Аймгийн ЗДТГ
Эрүүл мэндийн
газар

Боловсрол,
соёлын газар

Политехникийн
коллеж

2016 оны 2 сарын 29-нийг хүртэл
ХБНГУ-с техникийн нарийн мэргэжлийн багш урин
багшлуулах
3

ХБНГУ-с техникийн нарийн мэргэжлийн багш урьж,
- Үйлдвэрлэлийн механикчийг бэлтгэх, сургалтын орчин,
материалаг баазыг сайжруулах
Олон улсын ХАБЭА-ны стандарт, норм, нормчлолыг
мөрдүүлэх, хангуулсан байна.
2016 он, жилийн турш

Политехникийн
коллеж
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ОХУ-ын Буриадын Багш-инженерийн сургууль, Чита
муж Уул уурхайн коллеж, БНХАУ-ын Хөх хотын Уул
уулхйн сургуультай хамтран багш, оюутан солилцооны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ
Сингапур-2 төслийн хүрээнд Кемасек сантай хамтран
чанарын баталгаажилтын тогтолцооны бичиг баримт
боловсруулах, гарын авлага бэлтгэх, сургалт семинар
зохион байгуулах

Европын холбооны ТМБС нь техник мэргэжлийн
боловсрол сургалтыг дэмжих төсөл хэрэгжүүлнэ.
Соёл урлагийн чиглэлээр гадаадад болох олон улсын
фестиваль, соёлын арга хэмжээнд оролцох
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Соёл урлагийн менежерүүдийн туршпага судпах үйл
ажиллагаанд
Дуу
бүжгийн
боржигин
чуулгын
маркетингийн менежерийг оролцуулах

ӨМӨЗО-ны Шилийн гол хотод аймаг орон нутаг болон
уран бүтээлээ сурталчилах зорилгоор соёлын
өдрүүдийг зохион явуулах
БНАСАУ-ын “Хаврын баяр"-ын олон улсын урлагийн
наадамд оролцох

- Багшлах боловсон хүчний чадварыг нэмэгдүүлж, оюутан
суралцагчдын сургалтын чанар, үр нөлөөг сайжруулж, шинэлэг
арга зүйд суралцуулсан байна
2016 он, жилийн турш
- Сингапур-2 төслийн сургалтад багш нарыг хамруулах,
түгээн дэлгэрүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан байна.
Сингапур-2 төслийн сургалтад 2-оос доошгүй сургагч багшийг
бэлтгэн сургалтын арга зүйг багш, ажилтан нарт түгээн
дэлгэрүүлсэн байна.
2016 он жилдээ
Европын холбооны ТМБС нь техник мэргэжлийн боловсрол
сургалтыг
дэмжих
төсөл
хэрэгжүүлсэн
байна.
2016 он, жилийн турш
- Орон нутаг болон уран бүтээлээ олон улсад суртачилан
таниулж, уран бүтээлчдийг олон улсын туршлагаас суралцуулж,
амжилттай оролцсон байна.
2016 оны жилийн турш
Маркетингийн менежерийг туршлага судлах арга хэмжээнд
хамруулж, цаашид Дуу бүжгийн Боржигин чуулгын ажлын үр
бүтээмж дээшлүүлсэн байна.
2016 оны 2 дугаар сард
- ӨМӨЗО-ны Шилийн гол хотод соёлын өдрүүдийг зохион
байгуулж, уран бүтээлээ толилуулсан байна.
2016 он жилдээ
БНАСАУ-ын “Хаврын баяр”-ын олон улсын урлагийн
наадамд оролцож уран бүтээлээ сурталчилан таниулсан байх.
2016 оны 1-р улиралд

Уран бүтээлчид болон ажиллагсадыг
дээшпүүлэх
урт,
богино
хугацааны
суралцуулах
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мэргэжил
сургалтад

- Уран бүтээлчид болон ажиллагсдыг мэргэжил дээшлүүлэх
сургалтад
хамруулж,
чуулгын
хүний
нөөцийн
чадавхийг
нэмэгдүүлсэн байх
Тоглолт, үзвэрийн чанар сайжирч, шинэлэг болсон байх
2016 он жилдээ

Политехникийн
коллеж

Политехникийн
коллеж

Политехникийн
коллеж
Дуу бүжгийн
Боржигин
чуулга

Дуу бүжгийн
Боржигин
чуулга
Дуу бүжгийн
Боржигин
чуулга
Дуу бүжгийн
Боржигин
чуулга

Дуу бүжгийн
Боржигин
чуулга
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1

2

3
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Тав. СОЕЛ, СПОРТ АЯЛАЛ ЖУУЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР
Аймгийн
гадаад харилцаа,
хамтын
ажиллагаа
тогтоосон улс, хотын ижил төрлийн уйл ажиллагаа
Биеийн тамир спортын мэргэжилтэн,
арга зүйчид,
явуулдаг байгууллагатай хамтран ажиллах, туршлага дасгалжуулагч нарын мэргэшүүлэх сургалтад хамруулсан байна.
солилцох
2016 оны жилийн турш
Зургаа. БАИГАЛЬ ОРЧНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР
Ногоон хөгжлийн бодпого, байгаль орчинд ээлтэй
технологи нэвтрүүлэх, ариутгах татуурга, хог хаягдал
- Тухайлсан чиглэлээр олон улсын хурал семинарт холбогдох
дахин боловсруулах чиглэлээр олон улсын хурал мэргэжилтнүүдийг хамруулан мэргэшүүлсэн байх
семинарт холбогдох мэргэжилтнүүдийг хамруулан
мэргэшүүлэх
2016 оны жилийн турш
БНСУ-д болох 12-р чуулганд оролцох ба БНСУ- ын
бохир ус цэвэршүүлэх станц, түүний дахин ашиглалт,
ус цэнгэгжүүлэх төхөөрөмжийн үйлдвэр, голын сав
газраас хүн амын ундны усыг хангах технологи,
шийдлийг газар дээр нь үзэх, туршлага судлах арга
хэмжээнд холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулах
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Усны эрчим хүч, зураг төслийн
хүрээлэнтэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын
үсэг
зурах,
харилцан
мэргэжилтэн
солилцох,
мэргэжилтнүүдээ дадпагажуулах зорилготой, усны
нөөцийн нэгдсэн менежментийн талаар туршлага
судлах, Шар мөрний усыг Хөх хотын ус хангамж, уул
уурхайд ашиглаж буй байдалтай танилцах
БНХАУ-ын Хэбэй мужид гадаргын усыг хуримтлуулах,
ашиглах, усны нөөцийг шилжүүлэн уул уурхай,
томоохон хотын ус хангамжид хэрэглэж буй байдалтай
газар дээр нь очиж үзэх, цаашид орхон говь, хэрлэн
говь төслийг хэрэгжүүлэхэд тус нэмэр болох туршлага
судлана.

- Чуулганд
судлуулсан байх

мэргэжилтнүүдийг

оролцуулж

туршлага

2016 оны жилийн турш

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Усны эрчим хүч, зураг төслийн
хүрээлэнтэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж
хамтын ажиллагааны эхлэл тавигдсан байх ба хамтран ажиллах
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажпууд бүрэн хэрэгжсэн байх
2016 оны жилийн турш

- Дэлхийн хэмжээний барилга байгууламжийг үзэж сонирхох,
тухайн цогцолборын менежментийг судлах, өөрсдийн ажилдаа
гадаадын туршлагыг нэвтрүүлэх
Энэхүү туршлага судлах арга хэмжээнд сав газрын
захиргаанаас усны барилга байгууламж, ашиглалт хариуцсан
мэргэжилтэн, усны үнэ төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн, гадаргын
ус хариуцсан мэргэжилтэн, газарзүйн мэдээллийн систем,
мэдээллийн дэд сан хариуцсан мэргэжилтнийг тус тус хамруулсан
байна.
2016 оны жилийн турш
Долоо. БУСАД

Биеийн тамир
спортын газар

Байгаль орчин,
аялал
жуучлалын
газар
Умард говийн
гүвээт-халхын
дундад талын
сав газрын
захиргаа
Умард говийн
гүвээт-халхын
дундад талын
сав газрын
захиргаа

Умард говийн
гүвээт-халхын
дундад талын
сав газрын
захиргаа

1

2

Узбекстан улсаас харакуль хуц худалдан авч, үржилд
ашиглаж, Сүмбэр үүлдрийн хонины тоо толгойг
нэмэгдүүлнэ.

- Цэвэр үүлдрийн хонины тоо, толгойг 10%, нийт малыг 25%аар нэмэгдүүлнэ.
2016 оны жилийн турш

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж буй албан
хаагчид,
малчид, үйлдвэрлэгч нарыг гадаадад
туршлага судлах, суралцахад дэмжлэг үзүүлэх

Сайн туршлага, шинэ технологийг өөрийн орон нутагт
нэвтрүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.
/Аймгийн гадаад харилцааг салбараар хөгжүүлэх дэд
хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд/
2016 оны жилийн турш

АЙМ ГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫ Н ТАМГЫ Н ГАЗАР

Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар
АЗДТГ, Хүнс,
хөдөө аж
ахуйн газар

