
Д/д
Дунд хугацааны бодлогын 

баримт бичиг
Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт

2017 онд хүрэх 

түвшин, үр дүн

2017 онд 

шаардлагатай 

хөрөнгийн 

хэмжээ, эх 

үүсвэр /сая 

төгрөг/

Хариуцах газар, 

хэлтэс 

1 2 3 4 5.0 6 7

1.1

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

Үйл ажиллагааны

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

арга хэмжээний

төлөвлөгөөний /цаашид

ҮАХХАХТ/ 4.1.15.1. дэх

заалт

Хэрлэн сумын 2 дугаар багийн хөгжлийн төвийг

байгуулна.
Барилгын ажлын явц, хувиар 100.0 220,0 ОНХСан

ТЗУХ. СТСХ. 

ХОХБТХ

1.2

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.1.14.1.

дэх заалт

Цэнхэрмандал, Дархан сумын Засаг даргын

Тамгын газрын барилгын зурагт тодотгол хийнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - ТЗУХ, ХОХБТХ

1.3

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.1.5.1. дэх

заалт

Хэнтий аймгийн албан ёсны нэгдсэн портал

сайттай болж иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг

өргөжүүлэн ухаалаг, нээлттэй, ил тод

боловсронгуй хэлбэрт шилжүүлж сайжруулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 15,0  ОНТөсөв ТЗУХ

1.4

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХ-ийн 4.2.1 дэх заалт

Хөрш орнуудтай гадаад хамтын ажиллагааг

бэхжүүлж оюутан солилцоо, төрийн албан

хаагчдыг туршлага солилцуулж оновчтой санал

санаачилгыг нэвтрүүлнэ.

Зохион байгуулагдсан ажлын

тоо
1-ээс доошгүй - ТЗУХ

2.1

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.1.4 дэх

заалт

Дадал суманд цагдаагийн байр барина. Барилгын ажлын явц, хувиар 100.0 30,0   ОНХСан ХЭЗХ, ЦГ

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД 

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛТ

11 чиглэл 76 зорилт

1. Төрийн захиргааны үйлчилгээний чиглэлээр: /4 зорилт /

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

          Зохион байгуулалтын талаар:

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

2. Хуулийн хэрэгжилт, хууль хяналтын байгууллагуудын чиглэлээр:  /15 зорилт/



2.2

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.1.8 дахь

заалт

Сумын хэсгийн төлөөлөгчийг бэлэн бус торгуулийн

машин /Police reader/, замын хөдөлгөөний

хяналтын драгер багажаар хангана.

Бэлэн бус торгуулийн машин,

драгер багажаар хангагдсан

сумын хэсгийн төлөөлөгчдийн

тоо

18.0 - ХЭЗХ, ЦГ

2.3

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.3.1 дэх

заалт

Бор–Өндөр сумыг цахим бүртгэлийн нэгдсэн

сүлжээнд холбоно.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - ХЭЗХ, УБХ

2.4

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.4.1 дэх

заалт

Шүүх эмнэлгийн чиглэлээр лабораторийн орчинд

шинжилгээ хийх шаардлагатай байгаа багаж, тоног

төхөөрөмжөөр хангана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 20,0   ОНТөсөв ХЭЗХ, ШША

2.5

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.5.1 дэх

заалт

Аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд нэг

цэгийн үйлчилгээний барилга барихад дэмжлэг

үзүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 50,0   ОНХСан ХЭЗХ, ШШГА

2.6

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.6.4 дэх

заалт

Цэнхэрмандал суманд шалган нэвтрүүлэх

үйлчилгээний төвийн барилга барина. 
Барилгын ажлын явц, хувиар 100.0 85,0   ОНХСан ХЭЗХ, ЦГ

2.7

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.8.1 дэх

заалт

Эрх зүйн сэдэвчилсэн болон соён гэгээрүүлэх

сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр “Бүх нийтийн

эрх зүйн боловсрол” хөтөлбөрийг боловсруулж

ажиллана.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 100.0
 -          

ОНХСан
ХЭЗХ

2.8

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.7.1 дэх

заалт

“Архидалтгүй Хэнтий” хөтөлбөрийг батлуулж,

хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 100.0

 -          

ОНХСан
ХЭЗХ

2.9

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.6.1 дэх

заалт

Бүх төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, зохион байгуулна.

Гэмт хэргийн гаралтын түвшин

өмнөх онтой харьцуулах

Өмнөх оны 

түвшинээс 

нэмэгдэхгүй

15,0  ОНТөсөв ХЭЗХ, ЦГ

2.10

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.6.2 дахь

заалт

Хэнтий аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч

байгаа хэвтээ тэнхлэгийн замд осол аваараас

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор замын тэмдгийг

суурилуулна.

Ажлын явц, хувиар 100.0
28,75  

ОНТөсөв

ХЭЗХ, ЦГ, 

Харгуй ТӨҮГ

2.11

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.4.1.2 дахь

заалт

Зэвсэгт хүчний ой, Монгол цэргийн өдөр болон

бусад тэмдэглэлт ойг тохиолдуулан хүүхэд

залуучуудын дунд "Цэрэг-Эх Орон"-ны сэдэвтэй

арга хэмжээ зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

3,0 Орон 

нутгийн нөөц 

сан

ЦШ

2.12

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХ-ийн 4.4.3 дахь заалт

Иргэдийг цэргийн дүйцүүлэх албанд сонгон авч,

сургалтанд хамруулж, алба хаалгагч байгууллагад

нь хүлээлгэж өгнө. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

6,5 Орон 

нутгийн нөөц 

сан

ЦШ

          Зохион байгуулалтын талаар:



2.13

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.1.3 дахь

заалт

Шүүхийн шинжилгээний албыг албаны байртай

болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

Дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.
- ХЭЗХ, ШШГА

2.14

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.3.2 дахь

заалт

Сумдад эд хөрөнгийн анхны мэдүүлэг хүлээн авах,

гадаад паспортын захиалгыг онлайнаар тус тус

захиалах ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - ХЭЗХ, УБХ

2.15

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.3.7.2 дахь

заалт

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх

тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох болон хугацаа

сунгалтанд хяналт тавьж ажиллана. 

Согтууруулах ундаа худалдах,

түүгээр үйлчлэх ААНэгжийн

гаргаж байгаа зөрчил өмнөх

онтой харьцуулах

Буурсан байна -

ХЭЗХ, ХОХБТХ, 

ЦГ

3.1

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.1.7.1 дэх

заалт

Татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, уул уурхай,

барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа

ААН-үүдийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг

сайжруулах замаар орон нутгийн төсөвт

төвлөрүүлэх татварын орлогыг нэмэгдүүлнэ. 

Татвар хураалтын түвшин,

төсөвт оруулах орлогын эх

үүсвэр 

Нэмэгдсэн байна -
Татварын хэлтэс 

АЗДТГ

3.2

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.1.7.3 дахь

заалт

Төсвийн төлөвлөлт, тайлагналт, болон орон

нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтын ил тод

шилэн байдлыг хангаж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - СТСХ 

3.3

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 4.1.8.1 дахь

заалт

Төсөл, тендер шалгаруулалтыг цахим худалдан

авалтанд шилжүүлж, орон нутгийн аж ахуйн нэгж,

байгууллагыг дэмжиж ажиллана.

Төсөл, тендер шалгаруулалтыг

цахим худалдан авалтанд

шилжүүлэх ажлын явц, хувиар

90.0 - ОНӨГазар

4.1

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.6.1.1 дэх

заалт

"Ажилтай, орлоготой өрх" хөтөлбөрийг батлуулж

хэрэгжилтийг хангаж ажиллана
Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 100.0

 -          

ОНХСан
НБХ, ХХҮГ

4.2

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.7.4.3 дахь

заалт

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний ил тод

байдлыг хангаж, холбогдох хууль тогтоомжийг

сурталчлах ажлыг тогтмол зохион байгуулж,

иргэдийг мэргэжил, мэдлэг эзэмшүүлэх, ажлын

байранд нь чадваржуулах сургалт зохион

байгуулна 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - НБХ, ХХҮГ

3. Төсөв, санхүүгийн чиглэлээр:    /3 зорилт/

          Зохион байгуулалтын талаар:

4. Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:    /3 зорилт/

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

          Зохион байгуулалтын талаар:



4.3

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.7.2.1 дэх

заалт

Иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг

оролцуулан, өрхийн амьжиргааны түвшинг

тодорхойлох судалгааг зохион байгуулна.

Судалгааны ажлын хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - НБХ, ХХҮГ

5.1

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.3.3.1 дэх

заалт

Хан Хэнтий чуулгын барилгын ажлыг дуусган

ашиглалтанд оруулна.
Барилгын ажлын явц, хувиар 100.0

1906,7   Улсын 

төсөв

БСУГ, ХОХБТХ, 

НБХ

5.2

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.2.3.1 дэх

заалт

Биндэр сумын 640 хүүхдийн сургуулийн барилгыг

ашиглалтанд оруулна.
Барилгын ажлын явц, хувиар 100.0

789,0     Улсын 

төсөв

ХОХБТХ, НБХ, 

ГХБХБГ

5.3

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.2.18.1 дэх

заалт

Улсын физикийн олимпиадыг Хэнтий аймагт

зохион байгуулна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

10,0 Төрөлх 

нутагтаа бид 

хөтөлбөр

БСУГ

5.4

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.2.5.3 дахь

заалт

Төвлөрсөн усан хангамжинд холбогдсон Хэрлэн

сум, Бор-Өндөр сум, Бэрх тосгоны сургууль,

цэцэрлэгүүдэд баталгаат усны тоолуур болон

мэдрэгчтэй крант суурилуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

Улсын болон 

орон нутгийн 

төсөв

НБХ, БСУГ

5.5

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.5.3 дахь

заалт

Орон нутгийн хүүхдийн төлөө зөвлөл, хамтарсан

багийн гишүүдийг чадваржуулах сургалт зохион

байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - ХГБХХ

5.6

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.1.1.4 дэх

заалт

2 хүртэл сумдын дунд сургуулийг жишиг эко

орчинтой болгох эхлэлийг тавина
Үйл ажиллагааг дэмжих

Дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.
- НБХ, БСУГ

5.7

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.4.4.1 дэх

заалт

Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. Үйл ажиллагааг дэмжих
Дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.
80,0  ОНТөсөв НБХ, БТСГ

6.1

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.7.1.1 дэх

заалт

Аварга тосон дахь ахмадын сувилалыг өргөтгөх,

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж үйл

ажиллагааг өргөжүүлнэ. 

Аварга тосон дахь 

ахмадын сувилалын 

материаллаг баазыг 

нэмэгдүүлсэн байна.

33,0   ОНХСан ХХҮГ

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

6. Эрүүл мэндийн чиглэлээр:    /6 зорилт/

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

5. Боловсрол, соёл, спортын  чиглэлээр:   /7 зорилт/

Зохион байгуулалтын талаар:



6.2

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.1.20.3

дахь заалт

Шинээр барих багийн төвийг жишиг багийн төв

болгож, өрхийн эмнэлгийг шаардлагатай тоног

төхөөрөмжөөр хангана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 -

НБХ, Хэрлэн 

сумын ЗДТГ, 

ЭМГ

Эрүүл мэндийн төвийн түргэн

тусламжийн автомашины парк

шинэчлэлт хийх сумын тоо

2.0 Улсын төсөв

Амаржих газрын засварын

ажлын явц, хувиар
100.0 20,0   ОНХСан

6.4

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.4.2.1 дэх

заалт

"Эрүүл мэнд - хөдөлгөөн хөгжил" хөтөлбөрийг

батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 100.0

 -          

ОНХСан
НБХ, ЭМГ

Халдварт болон халдварт бус

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

үзлэг шинжилгээнд хамруулах

сумдын тоо

Бүх сум -

Кабинет байгуулах ажлын явц,

хувиар
100.0 -

6.6

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.1.19.3

дахь заалт

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг мэргэшүүлэх,

давтан сургах, гадаад, дотоодын туршлага судлах

үйл ажиллагаанд  хамруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

Эмч мэргэжилтнүүдийн мэдлэг,

ур чадвар
Ахиц гарсан байна. -  ЭМГ, НЭ, ӨМ

7,1

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.2.11.1,

2.2.2.1 дэх заалт

"Хоршоог хөгжүүлэх", "Хэнтийн брэнд"  

хөтөлбөрийг батлуулж хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллана.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 100.0
 -          

ОНХСан
ХОХБТХ, ХХААГ

7.2

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.3.17.1 дэх

заалт

Чингис хотод төмс, хүнсний ногооны 200 тонны

багтаамжтай зоорийн барилгыг барихад болон

сумдад зоорьтой холбоотой асуудлыг шийдэхэд

дэмжлэг үзүүлнэ.

Үйл ажиллагааг дэмжих
Дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.
-

ХОХБТХ, 

ХХААГ, ОНӨГ, 

Хэрлэн сумын 

ЗДТГ

Тал нутгийн цагаан үүлдрийн

хонины тоо толгой
Нэмэгдсэн байна

10,0 

ЗДМХХЗардал

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
101.0 -

Зохион байгуулалтын талаар

6.3

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.1.20.2,

1.1.1.1 дэх заалт

Нэн шаардлагатай эрүүл мэндийн байгууллагын

түргэн тусламжийн автомашины парк шинэчлэлт

болон амаржих газрын засварын ажлыг гүйцэтгэнэ.

 ЭМГ, НЭ

Зохион байгуулалтын талаар

7.3

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.3.6.1,

2.3.6.2 дэх заалт

Тал нутгийн цагаан үүлдрийн хонины үүлдэрлэг

байдал, тоо толгойг нэмэгдүүлэх, Галшарын улаан

ямааг омог болгох талаар судалгааны ажил

хийгдэнэ.

Хөрөнгө оруулалтын талаар талаар

6.5

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 1.1.17.1,

1.1.2.1 дэх заалт

Сумдын иргэдэд бүсчилсэн үзлэгийг зохион

байгуулан илрүүлэлтийг сайжруулан, эмчлэн,

эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авах, залууст ээлтэй

кабинет байгуулна.

НБХ, ЭМГ

7. Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: /7 зорилт/

ХОХБТХ, ХХААГ



7.4

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХ-ийн 2.3.8 дахь заалт

Мал сүргийг элдэв өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,

эрүүлжүүлэх, оношлогоо шинжилгээний чадавхийг

сайжруулж, малын өвчлөлийг бууруулна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - ХОХБТХ, ХХААГ

7.5

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.3.14.2

дахь заалт

Нийт 30.0 мянган га-д тариалалт хийж, уриншийн

боловсруулалтыг 30.0 мянган га-д хийнэ.  

Тариалалт, уриншийн

боловсруулалтын ажил, хувиар
100.0 - ХОХБТХ, ХХААГ

7.6

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.3.15.1 дэх

заалт

Атаршсан 2500 га тариалангийн талбайг

эргэлтэнд оруулна. 
Эргэлтэнд орох талбай, га 2500.0 - ХОХБТХ, ХХААГ

7.7

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.1.14.1,

2.3.13.1 дэх заалт

Гол мөрний болон цас мөсийг хуримтлуулах, худаг

уст цэгийн тоог нэмэгдүүлэх, цөлжилтийг бууруулах 

үйл ажиллагааг дэмжиж үлийн цагаан оготно

устгалын ажлыг сайжруулна.

Үйл ажиллагааг дэмжих
Дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.
-

ХОХБТХ, 

ХХААГ, БОАЖГ

8.1

Монгол Улсын Засгийн

газрын үйл ажиллагааны

хөтөлбөрийн 2.225 дахь

заалт

Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто

замын их засварын ажлыг эхлүүлнэ.

Их засварын ажлын явц,

хувиар
30,0 хүртэл

2500,0   Улсын 

төсөв
ХОХБТХ 

Зураг төсөл боловсруулах

ажлын явц, хувиар
100.0 185,0  ОНХСан

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр
Шийдвэрлэгдсэн 

байна
-

8.3

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.1.9.1 дэх

заалт

Чингис хотод цэвэрлэх байгууламж барих хөрөнгө

оруулалтын эх үүсвэрийг шийдвэрлэнэ.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр

Шийдвэрлэгдсэн 

байна
-

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

8.4

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.1.8.1 дэх

заалт

Чингис хотод дулааны станцыг төв шугам

сүлжээний хамт барьж байгуулах, хөрөнгө

оруулалтын эх үүсвэрийг шийдвэрлэнэ.

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр
Шийдвэрлэгдсэн 

байна
-

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

8.5

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.1.10.2

дахь заалт

Хэрлэн сумын гэр хорооллын 3 худгийг ухаалаг

худаг болгоно.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 24,0  ОНТөсөв

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

8.6

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.1.7.1 дэх

заалт

Сумын төвийн инженерийн шугам сүлжээг

сайжруулна.

Нэг суманд тухайн оны

санхүүжилтээр хийгдэх

инженерийн шугам сүлжээний

ажлын явц, хувиар

100.0 102,7 ОНХСан
ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

Өндөрхаан нисэх буудлын барилга, хөөрч буух

зурвасыг хатуу хучилттай болгох ажлын зураг

төслийг хийлгэж, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг

шийдвэрлэнэ.

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

8. Дэд бүтцийн салбарын чиглэлээр:   /11 зорилт/

8.2

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.1.19.1 дэх

заалт



8.7

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.1.1.6 дахь

заалт

“GPS-ийн /GNSS/ байнгын ажиллагаатай станцыг

Чингис хотод шинээр суурилуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

-              Улсын 

төсөв

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

8.8

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХ-ийн 2.1.4 дэх заалт

Аймгийн төв, сумдын төвийн гэр хорооллын доторх

гэрэлтүүлгийг сайжруулах ажлыг эхлүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 -

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, 

Сумдын ЗДТГ

8.9

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.1.7.1,

2.1.5.1, 2.1.4 дэх заалт

"Сумын шинэ төв", "Мянган нуурын хотгор", "Манай

гудамж - Гэрэлтэй гудамж" хөтөлбөрүүдийг

батлуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 100.0
 -          

ОНХСан

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

8.10

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХ-ийн 2.1.15 дахь заалт

"Барилгачдын зөвлөгөөн-2017" зохион байгуулна.
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 -

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

8.11

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 2.1.2.1 дэх

заалт

Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын

дагуу барилга байгууламжийг гэрчилгээжүүлэх

ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 -

МХГ, ГХБХБГ, 

ОНӨГ

9.1

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.1.17.1 дэх

заалт

Хэнтий аймгийн ерөнхий агнуур зохион байгуулалт,

менежментийн төлөвлөгөөг батлуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 20,0 БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

9.2

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.1.4.1 дэх

заалт

Чингис хотын ногоон байгууламж /гоёлын модтой/-

ийг  нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 20,0 БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

9.3

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.1.9.1 дэх

заалт

Дадал, Биндэр сумдын нутагт хийгдсэн түймрээс

хамгаалах 175 км урттай шороон зурвасыг арчлан

сэргээнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 28,0 БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

9.4

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.1.12.1 дэх

заалт

Хэрлэн сумын ундны усны эх үүсвэрийг хашиж

хамгаална.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 24,0 БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ, Хэрлэн 

голын сав 

газрын захиргаа

9.5

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.1.10.1 дэх

заалт

Аймгийн хэмжээнд хөрсний бохирдлын судалгааг

мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ.

Судалгааны ажлын хэрэгжилт,

хувиар
100.0 5,0 БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ, Хэрлэн 

голын сав 

газрын захиргаа, 

УЦУОША

9. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр:   /15 зорилт/

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

Зохион байгуулалтын талаар



9.6

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.1.2.1 дэх

заалт

Байгаль хамгаалагчдыг шаардлагатай тоног

төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 27,0 БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

9.7

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХ-ийн 3.1.16 дахь заалт

Хэрлэн голын эрэг дагуух орчиныг сайжруулах

ажил, Хэрлэн сумын "Хутагт уул" орон нутгийн

тусгай хамгаалалттай газарт тэмдэгжүүлэлтийн

ажлыг хийнэ. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 5,0 БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 100.0

Чингис хотод "Жуулчдын

гудамж"-ийг байгуулах

санаачилгыг дэмжинэ.

Дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.

9.9

Мартагдаж буй өв соёлыг сэргээх, дотоод,

гадаадын жуулчдыг татах, нутгийн иргэдийг эдийн

засгаар дэмжих зорилгоор "Гал шарын хурдан

адууны баяр", "Ёохорын наадам", "Талын түмэн

адууны баяр" зэрэг эвент арга хэмжээг зохион

байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

7,0            

ОНХСан, 

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

9.10
ITM-2017 аялал жуулчлалын олон улсын

үзэсгэлэнд орон нутгаа сурталчилан оролцоно.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

3,0       

ОНХСан

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

9.11

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХХАХТ-ний 3.1.1.5 дахь 

заалт

Байгальд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй аж

ахуйн нэгж, сум сууринг дэмжин шалгаруулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

4.8                 

БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

9.12

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХХАХТ-ний 3.1.1.3 дахь 

заалт

ЕБС-ийн багш, сурагчдын дунд "Тогтвортой

хөгжлийн боловсрол"-ын олимпиадыг зохион

байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

2.0              

БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ, БСУГ

9.13

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХХАХТ-ний 3.1.16.1 

дахь заалт

Экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангахад онцгой

ач холбогдол бүхий 5-аас доошгүй газрыг орон

нутгийн хамгаалалтанд авна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 -

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

9.14

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХХАХТ-ний 3.1.2.2 дахь 

заалт

Байгаль орчны салбарын албан хаагчдын

зөвлөгөөн зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 3,0         БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

9.15

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХ-ийн 2.3.13 дахь заалт

Үүлэнд нөлөөлөн, бороо оруулж хуурайшилт,

цөлжилтөөс сэргийлэх арга хэмжээг зохион

байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0

7.0            

БХНСЗ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.2.1.1 дэх

заалт

Мянганы суут хүн хэмээн өргөмжлөгдсөн Чингис

хааныг дотоод болон гадаадад сурталчлан

таниулах "Чингис брэнд" хөтөлбөрийг батлуулах,

тус хөтөлбөрийн хүрээнд Чингис хотод "Жуулчдын

гудамж"-ийг байгуулах санаачилгыг дэмжинэ.

10. Худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр:   /3 зорилт/

Хэнтий аймгийн Засаг

даргын 2017-2020 оны

ҮАХХАХТ-ний 3.2.1.2 дахь

заалт

Зохион байгуулалтын талаар

9.8
ХОХБТХ, НХХ, 

БОАЖГ

 -           

ОНХСан



10.1

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХХАХТ-ний 2.3.4.1 дэх 

заалт

"Цагаан сар - Цагаан идээ", "Хэнтий намрын баяр"

нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна.

Үзэсгэлэнд хамруулах

үйлдвэрлэгчдийн тоо

18 сумын 150-с 

доошгүй 

үйлдвэрлэгчдийн 

бүтээгдэхүүнийг 

хамруулсан байна.

7,0 

ЗДМХХЗардал
ХОХБТХ, ХХААГ

10.2

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХ-ийн 2.2.4 дэх заалт

ЖДҮДДСан, СХСангийн хөнгөлөлттэй зээлд иргэд,

аж ахуйн нэгжийг хамруулан үйл ажиллагааг нь

дэмжиж, үр дүнд нь хяналт тавина. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - ХОХБТХ, ХХААГ

10.3

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХ-ийн 2.2.7.2 дахь 

заалт

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн

болон "Хэнтийд үйлдвэрлэв" нэрийн бараа,

бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн зах, худалдааны

төвүүдэд борлуулах ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар
100.0 - ХОХБТХ, ХХААГ

11.1

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХ-ийн 2.1.14.2 дахь 

заалт

Орон сууцны хорооллын зураг төсөл

боловсруулна.

Зураг төсөл боловсруулах

ажлын явц, хувиар
100.0 34,1  ОНТөсөв

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

11.2

Хэнтий аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны 

ҮАХ-ийн 2.1.11.1 дахь 

заалт

Хэрлэн сумын багуудад эрчим хүчний хангалтын

түвшинг нэмэгдүүлнэ.

Цахилгаан дамжуулах шугамын

урт, км
1,3 хүртэл 40,0   ОНХСан

ХОХБТХ, Хэнтий 

ЦТСС

11. Иргэдийн тохилог орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр: /2 зорилт/

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

Зохион байгуулалтын талаар


