
CHAME 2020 - 15 ДАХЬ УДААГИЙН ХЯТАД (ШАНЬДУН) 

ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ҮЗЭСГЭЛЭНД 

ОРОЛЦОХ УРЬДЧИЛСАН ХӨТӨЛБӨР  

2020 оны 2 дугаар сарын 13 - 16 

ХУГАЦАА ХӨТӨЛБӨР 

2 сарын 13 
/Пүрэв гариг/ 
  

УБ-Бээжин чиглэлд ниснэ.  
  2  CA 902 L 13FEB 4 ULNPEK HK1  1150 1355  13FEB   
Бээжин-Жинань чиглэлд хурдан галт тэргээр явна.  
Жинань-д зочид буудалд байрлана. 

2 сарын 14 
/Баасан гариг/ 

Үзэсгэлэн үзэх  
07.30 Өглөөний цай  
08.00 Үзэсгэлэнгийн талбайруу явах  
09.00-12.00 Зохион байгуулах хорооны зохион байгуулсан үзэсгэлэн 
үзэх  
Үдийн хойно: Хувиараа үзэсгэлэн үзнэ. 
Оройн хоол 
Зочид буудалдаа амарна 

2 сарын 15 
/Бямба гариг/ 

Үзэсгэлэн үзэх  
07.30 Өглөөний цай  
08.00 Үзэсгэлэнгийн талбайруу явах  
09.27-10.00 Үзэсгэлэнгийн нээлтийн ажиллагаа 
09.30- 12.00   “Нэг бүс нэг зам” Олон улсын худалдан авагчид - Хөдөө 
аж ахуйн машин механизмын худалдан авах  уулзалт B2B-д оролцоно. 
Хэрэв худалдан авах гэрээ байгуулбал онцгой бэлэг буюу буцах 
онгоцны билетээр шагнуулах болно.  
Үдийн хойно: Үзэсгэлэн үзнэ. 
Оройн хоол 
 Зочид буудалдаа амарна  

2 сарын 16-17 
/Ням гариг/ 

Үзэсгэлэн үзэх, үйлдвэр үзэх /Оролцогчид өөрсдөө шийднэ/ 
Жинань-Бээжин-УБ чиглэлд явна.  
3  CA 901 L 16-17 FEB 7 PEKULN HK1  0815 1050  16FEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАРДЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ: 

№ Зардлын зориулалт Нэгж үнэ Нийт үнэ 

1 Онгоцны зардал УБ-Бээжин 
Бээжин-УБ 

972.900mnt 972.900mnt 

 
2 

Зохион байгуулалтын хураамж 
Гишүүн байгууллага / ГБ/ 
Гишүүн бус байгууллага /ГББ/ 

 
1000 юань 
1500 юань 

 
1000 юань 
1500 юань  

   972.900mnt + 1000 
юань /ГБ/ 
972.900mnt + 1500 
юань /ГББ/ 

 

Жич: 

1. 1.Дээр дурдсан онгоцны тийз цөөн байгаа учир та бүхэн аялалд 

оролцохоор шийдсэн бол МҮХАҮТ-ын билет захиалгын ажилтан 

Нарангоотой шууд харилцаж билетээ авах боломжтой.  

Нарангоо утас: 99022590, Цахим шуудан: goonaran1220@gmail.com. 

Билетийн үнэ хугацаа дөхөх тутам өсөх болохыг анхаарна уу. 

2. Дээр дурдсан зардлыг бүртгэлийн хуудас ирүүлснээс хойш ажлын 5 хоногт 

багтаан МҮХАҮТ-ын санхүүд бэлнээр эсвэл доорх дансаар шилжүүлсэн 

байна. 

Хаан банк: 511 200 848-5 /CNY/, 511 200 312-4 /MNT/ 

Худалдаа Хөгжлийн банк: 499 135 357/ CNY/, 499 008 716/MNT/ 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар авна уу.  

                     МҮХАҮТ, ГХХАГ   

                     Хариуцсан ажилтан: Б.Байгалмаа 99077781 

                     Утас: 77277070-6  Факс: 324620 

                     Цахим шуудан: baigalmaa@mongolchamber.com  

 Жич:  

1. Дээрх хуваарийн дагуу тусгай захиалгат нэгдсэн автобусаар явна. Бие 
биеэ хүндэтгэн дурдсан цагуудад цагтаа цугларч байхыг хүсье. 

2. Жинань цаг агаарын хувьд -1- +8 хэм дулаан байх төлөвтэй байна.  
3. Оролцогчид нэрийн хуудас хангалттай хэмжээгээр, 1 хувь цээж зураг 

заавал авч явна уу. 
4. Онгоцны ачааны хэмжээ хүн тус бүр 20 кг байна. Зөөврийн цэнэглэгчээ гар 

тээшиндээ хийх бөгөөд шингэн эд зүйлээ гар тээшинд авч явахгүйг 
анхаарна уу.  

5. Бизнес аялалын явцад хөтөлбөртэй холбогдол бүхий саналаа зохион 
байгуулагчид хэлнэ үү. 

6. Та бүхэн утсандаа Ви чат суулган харилцах нь аялалын явцад хялбар байх 
болно. 

 
Та бүхнийг аян замдаа сайн явахыг МҮХАҮТ-ын зүгээс хүсэн ерөөе! 
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