Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
20 . . . оны . . . дугаар сарын . . . –ны
өдрийн . . . дүгээр тогтоолын хавсралт
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
Алтай хот

2019.10.04

д/д

1

Үндэслэл, тайлбар
/Урт болон дунд
хугацааны
хөтөлбөр,
бодлогын баримт
бичигт туссан
байдал/
2

Шалгуур үзүүлэлт
Бодлогын зорилт, арга хэмжээ

Хэмжих нэгж

2020 онд хүрэх
түвшин, үр дүн

3
4
5
Дөрөв. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОДЛОГО

Хөрөнгий
н эх
үүсвэр
/сая.төг/

6

Хэрэгжүүлэх
байгууллага
Үндсэн

Хамтрагч

7

8

Зорилт 4.1. Цөлжилтийн үр дагаврыг бууруулж, байгаль орчны бохирдол, доройтлыг хязгаарлан, хүний амьдрах орчны чанарыг сайжруулна.

116

117

118

ЗГҮАХ-ийн 4.2.4

Усны
сан
бүхий
газрын
хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг
мөрдүүлэх
ажлыг
гадны
нөлөөлөлд өртөж буй голууд дээр
тогтоож,
тэмдэгжүүлэн,
загон
татна.

4.1.2

Аймгийн ЗДҮАХ-ийн
4.1.3

Гадаргын
усны
нөөцийг
нэмэгдүүлж зэрлэг амьтны усан
хангамжийг
шийдвэрлэн,
хөдөөгийн хүн амын ундны усны
чанарыг сайжруулах зорилгоор
булаг
шандны
эхийг
хашиж
хамгаалах
ажлыг
зохион
байгуулна.

Булаг тоо

Булгийн ундарга
нэмэгдэж 350м2
доошгүй газарт
хамгаалалт
тогтоосон байна.

4.1.3

Байгаль орчны
мастер төлөвлөгөө
6.2.2

Нэн ховор, ховор амьтны байршил
нутагт биотехникийн арга хэмжээ
авна.

500 боодол
өвс, 2 тн хужир

Цаг агаар
хүндэрсэн үед
биотехникийн
арга хэмжээ

4.1.1

-

Усны 2 эх
үүсвэрт дэглэм
тогтоож,
загон татаж
тэмдэгжүүлсэн
байна.

БХНСАХЗ

БХНСАХЗ

БОАЖГ
Сумдын
ЗДТГ

БОАЖГ
Сумдын
ЗДТГ

БХНСАХЗ

БОАЖГ
Сумдын

авсан байна.
Аймгийн ЗДҮАХ-ийн
4.1.3 дахь зорилт
119

120

122

123

124

125

ОНХС,
БХНСАХ

Ойжуулсан
талбайн
хэмжээ

6 га

Алтай хотын ногоон байгууламжид
усалгааны систем байрлуулж,
арчилгаа
хамгаалалтыг
сайжруулан,
ногоон
байгууламжийн
хэмжээг
нэмэгдүүлнэ.

6000 м урт
усалгааны
систем, 1
ёмкост

Усалгааны
систем
байрлуулж,
арчилгаа
хамгаалалтыг
сайжруулсан
байна.

ОНСХ

БОАЖГ

ЕСЗДТГ,
СДОА

Аймгийн ЗДҮАХ-ийн
4.3.3 дахь зорилт

Аялал жуулчлалын маршрутыг тур
оператар
компаниудад
танилцуулж хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр сурталчилна.

Үйл
ажиллагааны
хэрэгжилтээр

-

Төсөл
хөтөлбөр

БОАЖГ

АЗДТГ

Байгаль орчны
мастер төлөвлөгөөний 9.1.3 дахь
зорилт

Байгаль хамгаалагчдын ажиллах
нөхцөлийг сайжруулж мотоцикл,
байршил тогтоогчоор хангана.

Техник
хэрэгслийн тоо

12-оос доошгүй

БХНСАХЗ

БОАЖГ

АЗДТГ

4.1.8

Аймгийн ЗДҮАХ-ийн
4.1.4, Хоггүй цэвэр
Алтай хөтөлбөрийн
4.2 дахь зорилт

Алтай хотын нийтийн орон сууцны
нэгдсэн хогийн цэгийн бункерийг
шинэчилж
автомашины
парк
шинэчлэлтийг хийнэ.

Хогийн цэгийн
тоо

20-оос доошгүй

ОНХС

АЗДТГ

БОАЖГ

4.1.9

Аймгийн ЗДҮАХ-ийн
4.1.4, Хоггүй цэвэр
Алтай хөтөлбөрийн
4.2 дахь зорилт

“Хот суурин газрын хатуу хог
хаягдлын менежмент” төслийг
хэрэгжүүлж,
шинээр
нэгдсэн
хогийн цэг байгуулах, хог ангилах,
нягтаршуулах үйлдвэр байгуулах
ажлыг эхлүүлнэ.

Үйл
ажиллагааны
хэрэгжилтээр

-

Төсөл,
хөтөлбөр

АЗДТГ

БОАЖГ

БОАЖГ

СЗДТГ

4.1.4

4.1.5

Ногоон Алтай
хөтөлбөрийн 4.3
дахь зорилт

Аймгийн ЗДҮАХ-ийн
4.1.3 дахь зорилт
Ногоон Алтай
хөтөлбөрийн 4.3

дахь зорилт

121

ЗДТГ

4.1.6

4.1.7

Шарга,
Жаргалан,
Есөнбулаг
сумдад ойн зурвас байгуулна.

Зорилт 4.2. Аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн үр өгөөжтэй, байгальд ээлтэй байдлаар хөгжүүлнэ.
4.2.1
АЗДҮАХ-ийн 4.3.1
Говийн их дархан цаазат газрын
Үйл
Төсөл,

БОАЖГ
Сумдын
ЗДТГ

дахь зорилт

126

127

128

129

“А”
хэсгийг
түшиглэн
ховор
ажиллагааны
хөтөлбөр
амьтдын
байгалийн
хүрээлэн
хэрэгжилтээр
байгуулах ажлыг судална.
ЗГҮАХ-ын хөтөлбөр Аялал жуулчлалын 9 гайхамшгийг
Үйл
4.2.2 дэх зорилт,
түшиглэн жуулчны бааз байгуулах
АОНХС,
СЗДТГ
4.2.2
ажиллагааны
БОАЖГ
АЗДҮАХ-ийн 4.3.3
иргэн,
аж
ахуйн
нэгж
ХЭДС
хэрэгжилтээр
дахь зорилт
байгууллагуудыг дэмжинэ.
Зорилт 4.3. Хариуцлагатай уул уурхайг бий болгон бичил уурхайг дэмжиж, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг иргэдийн нөхөрлөлийн
оролцоотойгоор хийж гүйцэтгүүлнэ.
Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн
нэгжийн
байгаль
орчны
Үйл
АЗДҮАХ-ийн 4.4.2
менежментийн
төлөвлөгөөний
БОАЖГ
4.3.1
ажиллагааны
УТ, ХХО
АЗДТГ
дахь зорилт
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нөхөн
СЗДТГ
хэрэгжилтээр
сэргээлтийг стандартын дагуу
хийлгэнэ.
Уул уурхайн хайгуулын болон
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй
АЗДҮАХ-ийн 4.4.2
4.3.2
аж
ахуйн
нэгжтэй нийгмийн
Гэрээний тоо
20-оос доошгүй
АЗДТГ
БОАЖГ
дахь зорилт
хариуцлагын
гэрээ
байгуулж,
хамтарч ажиллана.
Түгээмэл
тархацтай
ашигт
АЗДҮАХ-ийн 4.4.2
малтмалын
ерөнхий
хайгуул
Судалгаа
БОАЖГ
4.3.3
ОНТ
АЗДТГ
дахь зорилт
судалгааны ажлыг мэргэжлийн
хийгдсэн байна.
СЗДТГ
байгууллагаар хийлгэнэ.

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ
ЗДТГ-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
АОНХС- Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан
СОНХС-Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан
ХХАХЗ- Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал
ОНТ- Орон нутгийн төсөв
ТЭДС- Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
МХС – Мал хамгаалах сан
БХНСЗ-Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал
ЖДҮДС – Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан
СХС – Сум хөгжүүлэх сан
ХХО- Хувийн хөрөнгө оруулалт
ХЭДС-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан
СДОА-Сум дундын ойн анги
ЗХАНЗХ- Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын Холбоо
АЗДҮАХ-Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
ГХЯ-Гадаад хэргийн яам
БНХАУ-Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
БОАЖГ-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
БСУГ-Боловсрол, соёл урлагийн газар
МХГ-Мэргэжлийн хяналтын газар
ХХҮГ-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
ГХУСАЗСЗ-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах
салбар зөвлөл
СӨТ- Сум, өрх тосгон
ЭМТ-Эрүүл мэндийн төв
ГХБХБГ-Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
МСҮТ-Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв
ЗГҮАХ-Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
НЭ-Нэгдсэн эмнэлэг
ГБХЗХГ-Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

__оОо__

ЭМГ-Эрүүл мэндийн газар
БТСГ-Биеийн тамир, спортын газар
ТББНЗ-Төрийн бус байгууллагын нэгдсэн зөвлөл
ХХААГ-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
ХБИХ-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо
ААН-Аж ахуйн нэгж
НДХ-Нийгмийн даатгалын хэлтэс
СТСХ-Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
СХАА-Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
ОНӨГ-Орон нутгийн өмчийн газар
АМЭГ-Аймгийн мал эмнэлэгийн газар
СХЗХ-Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
АБАХ-Аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо
ОБГ-Онцгой байдлын газар
ТОСК-Төрийн орон сууцны корпораци
ОНӨААТҮГ-Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
ТӨХК-Төрийн өмчит хувьцаат компани
АТҮТ-Авто тээврийн үндэсний төв
ТХГНХЗ-Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа
УЦУОШГ-Ус, цаг уур орчны шинжилгээний газар
ХААХХ-Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын холбоо
ҮҮХХ-Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хоршоодын холбоо
ОНЗС-Орон нутгийн замын сан
ШҮГ-Шуудан үйлчилгээний газар
ЦДАШ-Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
ТЭЗҮ-Техник эдийн засгийн үндэслэл
ХЗҮХ –Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

АОСК-Алтай орон сууцны корпораци

