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Нэг. Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан үйл ажиллагаа
4.3

4.3.1 Бүх шатны боловсрол, соёлын байгууллагууд
болон олон нийтийн сүлжээг ашиглан соёлын
боловсрол олгох “Хотын соёл” олон нийтийн аян
өрнүүлнэ.

Соёл, урлагийн үйл ажиллагаа явуулж буй төр,
хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг дэмжиж,
хамтран ажиллана.

1"Хотын соёл" уулзалт, хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулна.
Иргэдийн нийтийн соёлыг
дээшлүүлж, хотын соёлыг
төлөвшүүлэ
хэд тодорхой ахиц гаргсан
байна.

2."Хотын соёл" олон нийтийн аяны удирдамж, төлөвлөгөө боловсруулж,
батлуулна.
3."Хотын соёл" олон нийтийн аяны өрнүүлнэ.

4.3

4.3.2 Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын
сангийн үйлчилгээг орчин үеийн стандарт,
шаардлагад нийцсэн цахим хэлбэрт шилжүүлж,
алслагдсан дүүргийн Соёлын ордны номын сангийн
хүртээмжийг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ.

Цахим номын сангийн технологи нэвтрүүлж,
алслагдсан дүүргийн номын санг нэгдсэн
сүлжээнд холбож, номын баяжилт хийнэ.

Соёлын
хэлтэс

4.БНД, БХД, НД, СХД-ийн Жаргалант тосгоны Соёлын ордны номын
сангуудыг Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн koha сүлжээнд
бүрэн хамруулна.
5.“Нэг үнэмлэх, нэг номын сан” төслийг хэрэгжүүлж,
дүүргүүдийн Соёлын ордны номын сантай холбоно.

алслагдсан

Алслагдсан 4 дүүргийн
соёлын орднуудад цахим
номын сангийн технологи
нэвтрүүлсэн байна.

6.Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн үйлчилгээнд RFID
технологийг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.

100.000.0

Соёлын
хэлтэс

7.Иргэдийн сонирхолын судалгаанд үндэслэн шинэ номын баяжилтыг үе
шаттайгаар нэмэгдүүлнэ.
4.3

4.3.3 “Соёлын өвд ээлтэй Улаанбаатар” аян
хэрэгжүүлж, түүхэн дурсгалт байшингуудыг сэргээн
засварлаж, соёлын аялал жуулчлалын эргэлтэд
оруулна.

"Соёлын өвд ээлтэй Улаанбаатар" аяны хүрээнд
Улаанбаатар хотын музейн барилгыг түүхийн
дурсгалт байгууламж хэлбэрээр сэргээж хадгалах
зорилгоор хувийн хэвшилтэй хамтран
хэрэгжүүлнэ.

8."Соёлын өвд ээлтэй Улаанбаатар" аяны удирдамжийг боловсруулж,
батлуулна.
9.Улаанбаатар хотын музейн барилгыг түүхийн дурсгалт байгууламж
хэлбэрээр сэргээж хадгалах төсөл боловсруулж, хувийн хэвшлийн
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

"Соёлын өвд ээлтэй
Улаанбаатар" аянг
өрнүүлсэн байна. Түүх,
соёлын үл хөдлөх
дурсгалт байшин болох
Улаанбаатар хотын
музейн барилгыг сэргээн
засварл
аж, аялал жуулч
лал, эдийн засгийн
эргэлтэд оруулсан байна.

10. Соёлын биет бус өв өвлөн уламжлагчийн нэгдсэн судалгааг
нийслэлийн хэмжээнд гаргана.
11.Соёлын биет бус өвийн бүртгэн баримтжуулалтын цахим хэлбэрт
шилжүүлэх талаар дүүргүүдийн соёлын асуудал хариуцсан
мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулна.
12. Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалын улсын үзлэг тооллого зохион
байгуулах бэлтгэл ажлыг хангана.

Соёлын
хэлтэс

13.Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалын улсын үзлэг тооллогыг нийслэлийн
нутагт дэвсгэрт зохион байгуулна.
4.3

4.3.4 Улаанбаатар хотын нэрийн хуудас болсон
соёлын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдааг
дэмжиж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах "Соёлын
үйлдвэрлэл" дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

"Соёлын үйлдвэрлэл" дэд хөтөлбөрийг батлуулж,
хэрэгжүүлнэ.

14."Соёлын үйлдвэрлэл" дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, батлуулна.
15.2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж,
батлуулна.

"Соёлын үйлдвэрлэл" дэд
хөтөлбөр хэрэгжсэн
байна.

16.Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг зохион байгуулж
ажиллана.
ЗГҮАХ-ийн 3.2.47 дахь заалт
"Аз жаргалтай хот" соёл урлагийн цогц арга
4.3.5 “Аз жаргалтай хот” соёл урлагийн цогц арга
хэмжээний хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжүүлнэ
хэмжээ зохион байгуулж, Улаанбаатар хотын нэрийн
бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлнэ.
4.3

17."Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран
боловсруулж, батлуулна.
18.Нийслэлийн хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө, төсвийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулж,
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлуулна.
19.Батлагдсан
ажиллана.

4.3.6 Мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудыг
дэмжин, “Урлагийн хот–Улаанбаатар” төсөл
хэрэгжүүлнэ.

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын шилдэг
уран бүтээлийг дэмжих "Урлагийн хотУлаанбаатар" төслийг шалгаруулж хэрэгжүүлнэ.

4.3

төлөвлөгөөний

дагуу

хэрэгжилтийг

зохион

"Аз жаргалтай хот"
хөтөлбөр хэрэгжсэн
байна.

байгуулж

20.Мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын дунд
"Урлагийн
Улаанбаатар" төслийн удирдамжийг боловсруулж, батлуулна.

Соёлын
хэлтэс,
Урлагийн
хэлтэс

хотУрлагийн хотУлаанбаатар" төслөл
хэрэгжсэн байна.

21.Удирдамжийн дагуу мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудаас төслийг
хүлээн авч, шалгаруулалтыг зохион байгуулна.
22.Шалгарсан төслийг олон нийтэд сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулна.
23.Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төлөвлөлтөд экстрим спортын талбай
байгуулах асуудлыг нэмэлтээр тусгуулах ажлыг зохион байгуулна.

4.3

4.3.7 Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагт зориулсан
экстрим спортын талбайг Үндэсний цэцэрлэгт
хүрээлэнд байгуулна.

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд экстрим спортын
талбай байгуулах газрын асуудлыг шийдвэрлэж,
зураг төсвийг батлуулна.

Үндэсний цэцэрлэгт
хүрээлэнд экстрим
спортын талбайг барьж
байгуулах нөхцөл бүрдсэн
байна.

24.Газрын асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

25.Зураг төсвийг батлуулна.
4.3.8 “Улаанбаатар кино наадам”-ыг жил бүр,
Сонгодог урлагийн “Гала фестиваль”-ийг
Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит болгон зохион
байгуулж, Үндэсний урлагаа сурталчилсан,
жуулчдыг татсан тоглолтыг тогтмолжуулна.

“Улаанбаатар кино наадам”, сонгодог урлагийн
“Гала фестиваль”-ийг зохион байгуулна.

26.Сонгодог урлагийн "Гала фестиваль"-ийг зохион байгуулах бэлтгэл
ажлыг хангана.

27."Улаанбаатар" кино наадам зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангана.
4.3

Соёлын
хэлтэс

28.Сонгодог урлагийн "Гала фестиваль"-ийг зохион байгуулна.
1

"Улаанбаатар кино
наадам”, сонгодог
урлагийн “Гала
фестиваль”-ийг зохион
байгуулагдаж олон
нийтийн хүртээл болсон
байна.

Урлагийн
хэлтэс

4.3.8 “Улаанбаатар кино наадам”-ыг жил бүр,
Сонгодог урлагийн “Гала фестиваль”-ийг
Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит болгон зохион
байгуулж, Үндэсний урлагаа сурталчилсан,
жуулчдыг татсан тоглолтыг тогтмолжуулна.

“Улаанбаатар кино наадам”, сонгодог урлагийн
“Гала фестиваль”-ийг зохион байгуулна.
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29.Улаанбаатар кино наадмыг зохион байгуулна.
Хоёр. Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
1

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2017 оны үр дүнгийн гэрээ, түүний хавсралт календарчилсан төлөвлөгөө гаргаж батлуулах

Урлагийн хэлтэс

2

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Засгийн газрын гишүүдтэй байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг гаргах

Урлагийн хэлтэс

3

Нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрхэд тусгагдсан хуулийн хэрэгжилтийг дээд шатны байгууллагад гаргаж хүргүүлнэ.

Урлагийн хэлтэс

4

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт соёл, урлагийн чиглэлээр тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Соёлын хэлтэс

5

Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ.

Соёлын хэлтэс

6

НИТХ-ын тогтоолоор Соёл, урлагийн чиглэлээр батлагдсан тогтоолыг хэрэгжүүлнэ.

Урлагийн хэлтэс

7

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан Соёл, урлагийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Урлагийн хэлтэс

8

Баримт бичгийн урсгалыг нэгдсэн зохион байгуулалтад шилжүүлж, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллана.

Урлагийн хэлтэс

9

Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана.

Соёлын хэлтэс

10

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажиллана.

Урлагийн хэлтэс

11

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

Урлагийн хэлтэс

12

Дээд байгууллагын удирдлагаас цаг үеийн шинж чанартай өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллана

Урлагийн хэлтэс

13

Байгууллагын үйл ажиллагаа чадавхи болон ажилтнуудын ур чадвар мэргэшлийг дээшлүүлэх, хариуцлага сахилгыг өндөржүүлэх, төрийн ёс зүйг чандлан сахих чиглэлээр тодорхой
ажил зохион байгуулна.

Урлагийн хэлтэс

Байгууллагын Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдүүлж ажиллана.

Урлагийн хэлтэс

15

Гадаад улс орнуудын хотуудтай соёл, урлагийн чиглэлээр хамтран ажиллана.

Урлагийн хэлтэс

16

Төсвийн шууд захирагчтай нэгжийн менежер, ажилтнууд үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажиллана.

Урлагийн хэлтэс

17

Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын статистикийн мэдээг нэгтгэж, статистик мэдээллийн маягтуудаар графикт хугацаанд нэгтгэн боловсруулж БСШУСЯаманд хүргүүлнэ.

Урлагийн хэлтэс

18

Байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэрийг цахим хуудсаар тогтмол мэдээллэж ажиллана.

19

Хэрэглэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг авч ажиллана.

Соёлын хэлтэс

20

Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн мэдээллийн баазыг “Төрийн байгуулагын мэдээллийн сан”-д байршуулна.

Соёлын хэлтэс

21

Өмч эзэмшлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлж ажиллана.

22

Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллана.

23

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж ажиллана.

Урлагийн хэлтэс

24

Нийслэлийн 378 жилийн ойн соёл, урлагийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Урлагийн хэлтэс

25

Үндэсний их баяр наадмын соёл, урлагийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Урлагийн хэлтэс

26

Шинэ жилийн соёл, урлагийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Урлагийн хэлтэс

27

Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

Соёлын хэлтэс

28

Угийн бичиг хөтлөх ажлын сургалтыг дүүргүүдэд зохион байгуулна.

Соёлын хэлтэс

1

"Номоо солилцъё" өдөрлөгийг сар бүрийн эхний долоон хоногийн Бямба гарагт зохион байгуулна.

14

Соёлын хэлтэс, Урлагийн хэлтэс

Урлагийн хэлтэс
Соёлын хэлтэс, Урлагийн хэлтэс

Гурав. Шинээр санаачлан хэрэгжүүлэх ажил

2

Соёлын хэлтэс
Соёлын хэлтэс, Урлагийн хэлтэс

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 80 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагаануудын төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлж ажиллана.
Төлөвлөгөөнд тусгагдсан : 30
Тусгай захиалгат: 29
Нийт: 59
Улсын төсвөөс
Нийт зардлын дүн

Орон нутгйин төсвөөс
Цахим номын сангийн технологи нэвтрүүлэх зардал

нийт дүн :

............
100 000 0 мян.төг
307162.2 мян.төг
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