БАТЛАВ.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
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2018 оны ... дүгээр
2018 оны
сарын
......өдөр
дүгээр сарын ... өдөр
НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

I улирал

№

Нийслэлийн Засаг
дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын
Захирагчийн 20162020 оны үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрийн заалт

1-р сар
Эдийн засаг, нийгмийг
2018 онд хөгжүүлэх
үндсэн чиглэл

2-р сар

II улирал
3-р сар

4-р сар

5-р сар

III улирал
6-р сар

7-р сар

8-р сар

IV улирал
9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар
Шалгуур
үзүүлэлт,
хүрэх үр дүн

2018 онд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа
I

II III IV I II III IV I II III IV I

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

Төсөв /сая
төгрөг/

Хариуцах хэлтэс

II III IV

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН БОДЛОГО
4.3 Соёл, урлаг
4.3.1
Бүх
шатны
боловсрол, соёлын
байгууллагууд болон
олон
нийтийн
4-67 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" аяны
удирдамж, төлөвлөгөөг
болвсруулж батлуулна.

4.3.2
Улаанбаатар
хотын нийтийн төв
номын
сангийн
үйлчилгээг
орчин
үеийн
стандарт,
шаардлагад нийцсэн
хэлбэрт
4-68 цахим
шилжүүлж,
алслагдсан дүүргийн
Соёлын
ордны
номын
сангийн
хүртээмжийг
хоёр
дахин нэмэгдүүлнэ.

Цахим номын сангийн
технологийг
бүрэн
нэвтрүүлж,
салбар
номын сангууд болон
дүүргүүдийн
соёлын
ордны
уншлагын
танхимын
тоног
төхөөрөмжийг шинэчлэн,
үйл
ажиллагааг
өргөжүүлнэ.

1.Төв
номын
сангийн
үйлчилгээний RFID технологи
нэвтрүүлэх
ажлыг
үргэлжлүүлэх

Соёлын өвд ээлтэй
Улаанбаатар аяны
хүрээнд Улаанбаатар
хотын музейн түүхэн
дурсгалт барилгыг
сэргээн засварлах,
өргөтгөх барилгын
ажлын зураг
боловсруулна.

1. Улаанбаатар хотын музейн
барилгыг сэргээн засварлах
зураг төсвийг боловсруулах
ажлыг зохион байгуулах

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

2. Батлагдсан төлөвлөгөөний
дагуу үйл ажиллагааг зохион
байгуулна.

2.
Салбар
номын
сан,
дүүргийн
соёлын
ордны
уншлагын танхимыг өргөтгөн,
үйлчилгээний
хүртээмжийг
нэмэгдүүлнэ.

2 Улаанбаатар хотын музейн
шинээр баригдах барилгын
зураг төсвийг боловсруулах
ажлыг зохион байгуулах

4-69

3.
Түүх
соёлын
хөдлөх
дурсгалын улсын тооллогыг
нийслэлийн хэмжээнд зохион
байгуулна.

4.3.4 Улаанбаатар
"Соёлын үйлдвэрлэл"
хотын нэрийн хуудас дэд хөтөлбөрийг
болсон соёлын
хэрэгжүүлнэ.
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл,
худалдааг дэмжиж,
4-70 эдийн засгийн
эргэлтэд оруулах
"Соёлын
үйлдвэрлэл" дэд

1. "Соёлын үйлдвэрлэл" дэд
хөтөлбөрийг батлуулна.

Зүүн хойд Азийн
Хотын соёл аян бизнес, аялал
хэрэгжсэн
жуулчлал, соёл,
байна.
санхүүгийн төв
болгох зардал

Номын сангийн
үйлчилгээнд
шинэ технологи
нэвтрүүлсэн
байна.

Үйлчилгээний
хүртээмж
нэмэгдсэн
байна.
Улаанбаатар
хотын музейн
барилгыг
сэргээн
засварлах зураг
төсөв
батлагдсан
байна.
Нийслэлийн
хэмжээн дэх
түүх соёлын
хөдлөх
дурсгалууд
тооллогод
бүрэн
хамрагдсан
байна.
"Соёлын
үйлдвэрлэл"
дэд хөтөлбөр
батлагдаж,
хэрэгжсэн
байна.

Соёлын хэлтэс

Нийслэлийн
төсөв 50.0

Нийслэлийн
төсөв 500.0

Соёлын хэлтэс

Нийслэлийн
төсөв

Соёлын хэлтэс

Улсын төсөв

Зүүн хойд Азийн
бизнес, аялал
жуулчлал, соёл,
санхүүгийн төв
болгох зардал

Соёлын хэлтэс

4.3.4 Улаанбаатар
"Соёлын үйлдвэрлэл"
хотын нэрийн хуудас дэд хөтөлбөрийг
болсон соёлын
хэрэгжүүлнэ.
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл,
худалдааг дэмжиж,
4-70 эдийн засгийн
эргэлтэд оруулах
"Соёлын
үйлдвэрлэл" дэд
хөтөлбөр
хэрэгжүүлнэ.
4.3.5 “Аз жаргалтай
хот” соёл урлагийн
цогц арга хэмжээ
4-71 зохион байгуулж,
Улаанбаатар хотын
нэрийн
бүтээгдэхүүнийг
нэмэгдүүлнэ.
4.3.6
Мэргэжлийн
урлагийн
байгууллагуудыг
4-72 дэмжин, “Урлагийн
хот–Улаанбаатар”
төсөл хэрэгжүүлнэ.
4.3.8 “Улаанбаатар
кино наадам”-ыг жил
бүр,
Сонгодог
урлагийн
“Гала
фестиваль”-ийг
Нийслэлийн
Засаг
даргын
нэрэмжит
4-74
болгон
зохион
байгуулж, Үндэсний
урлагаа
сурталчилсан,
жуулчдыг
татсан
тоглолтыг
тогтмолжуулна.

"Соёлын
үйлдвэрлэл"
дэд хөтөлбөр
батлагдаж,
хэрэгжсэн
байна.

2. Соёлын үйлдвэрлэл дэд
хөтөлбөрийн 2018 оны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг
батлуулж хэрэгжүүлнэ.

"Аз жаргалтай хот" соёл 1. "Аз жаргалтай хот" соёл
урлагийн
арга урлагийн
арга хэмжээний
хэмжээнүүдийг
зохион төлөвлөгөөг
боловсруулж
байгуулна.
Нийслэлийн Засаг даргын
захирамжаар батлуулна.

Соёлын хэлтэс

"Аз жаргалтай
хот" соёл
Зүүн хойд Азийн
урлагийн арга бизнес, аялал
хэмжээнүүд жуулчлал, соёл, Урлагийн хэлтэс
зохион
санхүүгийн төв
байгуулагдсан болгох зардал
байна.

2.
Төлөвлөгөөний
дагуу
хэрэгжилтийг зохион байгуулж
ажиллана.
Мэргэжлийн
урлагийн
байгууллагуудын шилдэг
уран бүтээлийг дэмжих
"Урлагийн
хотУлаанбаатар"
төслийг
шалгаруулж хэрэгжүүлнэ.

Зүүн хойд Азийн
бизнес, аялал
жуулчлал, соёл,
санхүүгийн төв
болгох зардал

1. "Урлагийн хот Улаанбаатар"
төслийн
боловсруулж,
батлуулна.
2. Төслийн шалгаруулалтыг
зохион зохион байгуулна.

"Урлагийн хот- Зүүн хойд Азийн
Улаанбаатар" бизнес, аялал
төслийг
жуулчлал, соёл, Урлагийн хэлтэс
шалгаруулсан санхүүгийн төв
байна.
болгох зардал

"Улаанбаатар
кино 1. Сонгодог урлагийн гала
наадам",
Сонгодог фестиваль зохион байгуулах
урлагийн
"Гала хөтөлбөр,
төлөвлөгөөг
фестиваль"-ийг
зохион боловсруулж батлуулна.
байгуулна.
2. Сонгодог урлагийн Гала
фестиваль зохион байгуулна.

"Улаанбаатар
кино наадам",
Зүүн хойд Азийн
Сонгодог
бизнес, аялал
урлагийн "Гала
жуулчлал, соёл, Урлагийн хэлтэс
фестиваль"-ийг
санхүүгийн төв
тус тус зохион
болгох зардал
байгуулсан
байна.

3. "Улаанбаатар кино наадам"
зохион байгуулах хөтөлбөр,
төлөвлөгөөг
боловсруулж
батлуулна.
4. "Улаанбаатар" кино наадам
зохион байгуулна.
Хоёр. Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

1

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2018 оны үр дүнгийн гэрээ, түүний
хавсралт календарчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах

Соёлын хэлтэс

2

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, БСШУС-ын
сайдтай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Соёлын хэлтэс

3

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт соёл, урлагийн чиглэлээр
тусгагдсан ажлын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Соёлын хэлтэс

4

Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан тогтоол шийдвэрийг хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах

Соёлын хэлтэс

5

НИТХ-аас Соёл, урлагийн чиглэлээр батлагдан гарсан тогтоолын
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

6

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

Соёлын хэлтэс

7

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай Төсвийн шууд захирагчийн байгуулах үр
дүнгийн гэрээг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Соёлын хэлтэс

8

Цаг үеийн асуудлаар дээд шатны байгууллагуудаас өгсөн үүрэг даалгаврыг
хэрэгжүүлэх

Соёлын хэлтэс

9

Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх,
сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлэх талаар төлөвлөгөө гарган ажиллах

Соёлын хэлтэс

10

Байгууллагын Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллах

Соёлын хэлтэс

11

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, ах дүүгийн харилцаат
хотуудтай соёлын чиглэлээр хамтран ажиллах

Соёлын хэлтэс

12

Төсвийн шууд захирагчтай нэгжийн менежер, мэргэжилтнүүд үр дүнгийн гэрээ
байгуулж ажиллах

Соёлын хэлтэс

13

Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын статистикийн мэдээг цуглуулан
нэгтгэж, ЗГХА СУГ-т хүргүүлэх

Соёлын хэлтэс

14

Байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэрийг цахим хуудсаар тогтмол
мэдээллэж ажиллах

Урлагийн хэлтэс

Урлагийн хэлтэс

15

Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа
авч үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллах

16

Өмч эзэмшлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлж ажиллах

Соёлын хэлтэс

17

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Соёлын хэлтэс

18

Нийслэлийн 379 жилийн ойн арга хэмжээний соёл, урлагийн үйл ажиллагааг
зохион байгуулах

Урлагийн хэлтэс

19

Үндэсний их баяр наадмын соёл, урлагийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Урлагийн хэлтэс

20

Нийслэлийн Шинэ жилийн баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Урлагийн хэлтэс

21

Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

22

Угийн бичиг хөтлөх арга зүйн сургалтыг дүүргүүдийн мэргэжилтнүүдийн дунд
зохион байгуулах

Урлагийн хэлтэс

Урлагийн хэлтэс
Урлагийн хэлтэс
Гурав. Шинээр санаачлан хэрэгжүүлэх ажил

1

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

Соёлын хэлтэс
Төлөвлөгөөнд тусгагдсан : 24
Тусгай захиалгат: 16
Нийт: 40
Улсын төсвөөс
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас

Нийт зардлын дүн
нийт дүн :

790.5

Дүрмээр хүлээсэн үндсэн чиг үүрэг бүхий тогтмол хийх ажил
Дүрэм, журам, хөтөлбөр боловсруулах
Бүтээн байгуулалтын ажил
Зураг төсөв, судалгааны ажил боловсруулах, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах

ТАНИЛЦСАН:
НИЙГМИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ТӨСЛҮҮДИЙН УДИРАГЧ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ
ДАРГЫН ОРЛОГЧ
Ш.АНХМАА
БОЛОВСРУУЛСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА

240.5
550.0

Ж.ДАМДИНЦЭРЭН

