АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛУУД, ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ
Д/д

Хэлэлцэх асуудал
/хариуцах эзэн/

Шийдвэрлэсэн нь
2013.01.02

01

“Улсын сайн малчин”, Тэргүүний
тариаланч шалгаруулах
Г.Гончигсүрэн /ХХААЖДҮ-ийн газрын
дарга/

02

1. Ховд аймгийн Жаргалант сумын
Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол хийх
зургийн даалгавар
/З.Өмиртай ХББЗА-ны дарга/
2.
Монгол улсын төсвийн
хөрөнгөөр 13 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө
оруулалт,
төсөл арга
хэмжээний
барилга байгууламжийн жагсаалт
/О.Батсайхан ГХБХБГ-ын дарга/

04

1. Аймгийн сайн малчин, тэргүүний
тариаланч шалгаруулах
Ц.Пүрэвсүрэн /ХБХ-ийн ХААЖДҮ
хариуцсан мэргэжилтэн/
“Аймгийн тэргүүний хоршоо”
шалгаруулах
Д.Эрдэнэдорж /ХХААЖДҮГ-ын
мэргэжилтэн
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын
төлөвлөгөө
Б.Ганболд
/Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс/
“Батлан хамгаалах арга хэмжээ, хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянаж
шалгах, сургалт явуулах зардлын тухай”
Д.Бээжин
/Цэргийн штабын дарга/

9 сумаас 11 малчны материал ирснээс
Улсын сайн малчнаар
Дуут сумын малчин Б.Амгаланбаяр
Зэрэг сумын малчин Д.Сүхбат,
Чандмань сумын малчин Д.Дашням
Үенч сумын малчин К.Бөрбай
Алтан төлийн эзнээр
Эрдэнэбүрэн сумын малчин Б.Телеухан
Алтай сумын малчин Ц.Сонинпил
Дарви сумын малчин Цэрэндорж нарыг
Улсын тэргүүний тариаланчаар
Жаргалант сумын ногоочин Ш.Илкен
Ховд сумын ногоочин Б.Адилхан
Буянт сумын ногоочин Г.Боролхаан нарыг дэмжин Аймгийн
ИТХ-д уламжлахаар шийдвэрлэв.
2013.01.05
Ажлын хэсэг байгуулан нийт 15 мянган га талбайд байхаар
хот төлөвлөлтөө хийж гүйцэтгэгчээ 2 сарын 15-ны дотор
шалгаруулъя.
Өмнө хийгдэж байсан сайн ажлуудаа дэмжин ажиллъя.
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас гарах санхүүжилтийг
яаралтай хийх.
Зураг төсвийн тусгай сан байгуулж ажиллах
Барилгын санхүүжилтийг 40+40+20 болгох талаар суддлах
Тендерийн урилгыг Зөвлөлийн хурлаар оруулдаг байх
2013.01.30
Аймгийн сайн малчнаар 22 малчин, 4 тариаланч
шалгаруулав.
Бүх шаардлагыг хангасан Үенч сумын “Малчны ирээдүй”,
Мөст сумын “Баян төл” хоршоо, 2 фермер /Батхуяг,
Энхтайван нарын/ тус тус шалгаруулав
Батлагдан аймгийн ИТХ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв.

Батлагдсан.

“Замын цагдаагийн тасгийн дарга
Д.Энхбаатарын хувийн өргөдлийг
хэлэлцэх”
Б.Алтанбадралт /Хууль зүйн хэлтсийн
дарга/
“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянаж
шалгах ажлын төлөвлөгөө”
Б.Алтанбадралт /Хууль зүйн хэлтсийн
дарга/

Цагдаагийн газрын даргад албан бичиг явуулахаар
шийдвэрлэв

Хойшлогдсон

2013.02.04
05

Луу жилийн Аймгийн 9 алдартан
шалгаруулах
Б.Ганболд
/Төрийн захиргааны удирдлагын
хэлтсийн мэргэжилтэн/

Хөрөнгө гаргах тухай захирамжийн
төсөл
Ц.Цолмонбаатар
/Төрийн захиргааны удирдлагын
хэлтсийн мэргэжилтэн/

1. Боловсролын салбарын алдартнаар: Сурмаагийн
Цэвэлмаа Жаргалант сумын 2 дугаар сургуулийн
физикийн багш,
2. Эрүүл мэндийн салбарын алдартнаар: Санжийн
Батөлзий, ЭМГ-ын судлаач их эмч
3. Соѐл урлагийн салбарын алдартнаар: Сэнгэдоржийн
Ариунжаргал, ХДТ-ийн ерөнхий найруулагч,
4.
Спортын салбарын алдартнаар: Чойномын
Түмэндэмбэрэл, волейволын ОУХМ
5.
Хуулийн салбарын алдартнаар: Эрдэнэбаатарын
Ганболд, Тагнуулын газрын дарга
6. Дэд бүтцийн салбарын алдартнаар: Мармий Туваан,
Шим ус ХХК-ий машинист
7. Тээврийн салбарын алдартнаар: Цагаандавга
Чулуунбор, Алтайн буйлааст ХХК, жолооч
8. Барилга, аж үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний
салбарын алдартнаар: Жагваралын Наранцэцэг, 4
дүгээр цэцэрлэгийн тогооч
9. Санхүү, эдийн засгийн салбарын алдартнаар: Жамбын
Долгор, Мянгад сумын ЗДТГ-ын нягтлан бодогч
Нарыг шалгаруулан Засаг даргын захирамжын төсөл
батлав
Засаг даргын нөөцөөс Буцалтгүй тусламжинд 350 000
төгрөг Захирамжаар олгохоор шийдвэрлэв.

2013.02.19
06

Ховд аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг
2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн
төсөл
З.Эрхбаяр
/Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга/
Ярант
хилийн
боомтод
тээврийн
байцаагч, зохицуулагч нарын байрны
гаднах хашааны төсөл
Ц.Лхагважав /Тээврийн хэрэгслийн
оношлогоо, хяналт зохицуулалтын
албаны дарга/
Аймгийн 2013 оны нэгдсэн арга
хэмжээний төлөвлөгөө
Б.Ганболд /ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн/

Батлав

Ярант хилийн боомтод баригдах тээврийн хэрэгсэлийн
хадгалах хашааны 10,3 сая зардал төгрөгийг өнгөрсөн оны
төсвөөс давсан орлогыг хэлэлцэх үед оруулж
шийдвэрлэхээр болсон.
Засаг даргын зөвлөлөөс батлан Аймгийн ИТХТ-дэд өргөн
барихаар шийдвэрлэв.

Хөрөнгө гаргах тухай захирамжийн
төсөл
Б.Ганболд /ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн/
Ц.Цолмонбаатар
/ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн/

Аймгийн Засаг даргын нөөцөөс
Сайн малчин, тэргүүний тарианчдад олгосон шагналын
үлдэгдэл 520,000 Гавъяат Бавуу, Батсүх нар хүндэтгэл
үзүүлэх 530,00 нийт 1050,000 төгрөг олгох, Буцалтгүй
тусламжинд 100,000 төгрөг захирамжаар олгохоор
2013.03.05

07

Аймгийн тохижилт үйлчилгээний “Эрч
хүч” Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн
газар байгуулах тухай, ИТХТ-д өргөн
барих дүрмийн төсөл
Д.Дашцэрэн /өмчийн албаны дарга/
“Шугам сүлжээ” аж ахуйн тооцоот орон
нутгийн өмчит газар байгуулах тухай
Д.Дашцэрэн /өмчийн албаны дарга/
“Хүний эрхийг хангах үндэсний
хөтөлбөр”
Л.Оюунцэцэг
/Хуульзүйн хэлтсийн мэргэжилтэн/
Аймгийн “Алтан өв” хөтөлбөр
С.Алтангэрэл
/НХХ-ийн мэргэжилтэн/

Төсөл дэмжигдэн Аймгийн ИТХТ-д өргөн барихаар
шийдвэрлэв

Түр хойшлогдсон
Батлагдан Аймгийн ИТХТ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв.

Батлагдан Аймгийн ИТХТ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв.

2013.03.06
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“Залуу малчдыг малжуулах, сангийн
хөрөнгийг захиран зарцуулах, тайлагнах
журам”
Ц.Пүрэвсүрэн /Хөгжлийн бодлогын
хэлтсийн мэргэжилтэн/
ГС-3, ГС-6 услалтын системийн барилга
байгууламжийн гүйцэтгэлийн явц, дүнг
үзэж шалгасан байдал
Ц.Пүрэвсүрэн
/Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
мэргэжилтэн/
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг
гэмт хэрэг, зам тээврийн ослоос
урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар
Б.Алтанбадралт /Хуульзүйн хэлтсийн
дарга/
Ховд аймгийн 2012 оны эрүүгийн болон
хэв журмын нөхцөл байдлын товч
таницуулга, цаашид авах арга хэмжээ
Б.Алтанбадралт /Хуульзүйн хэлтсийн
дарга/
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр
үйлчлэх аж ахуйн нэгжид зөвшөөрөл
олгох, хяналт тавих журамд өөрлөлт
оруулах тухай
Б.Алтанбадралт /Хуульзүйн хэлтсийн
дарга/
“Авъяас, Ном, Багшийн хөгжил”
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөний төсөл

Хойшлогдон дараагийн хурлаар оруулахаар шийдвэрлэгдэв

ГС-3 услалтын системийг 2013 оны 05 сарын 1-нд, ГС-6
услалтын системийг 2013 оны 06 дугаар сарын 1-ны дотор
тус тус улсын комисст хүлээлгэн өгөх үүргийг “Эвлэл” ХХК
хариуцах
Түншлэн гүйцэтгэгч “Мөлдир су” ХХК-тай байгуулсан
гэрээний дагуу гүйцэтгэсэн ажлынх нь хөлсийг барагдуулах
Батлагдан Аймгийн ИТХТ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв.

Батлагдан Аймгийн ИТХТ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв.

Батлагдан Аймгийн ИТХТ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв.

Түр Хойшлогдсон

Д.Дэлгэрсайхан
/БСГ-ын дэд дарга/
У.Цэрэнтогтох
/НХХ-ийн мэргэжилтэн/
Аймгийн ЗДТГ-ын 2013 оны ажлын
төлөвлөгөө
Б.Ганболд /ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн/
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Зөвлөлийн хурлын журамд өөрчлөлт
оруулах
Ц.Цолмонбаатар
Хөрөнгө гаргах тухай захирамж
/Дайчилгааны бэлтгэл, нөөцийн
бүрэлдхүүний сургалтыг зохион
байгуулах/
/Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах/
/Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд
оролцох тамирчдын байр хоолны
зардал гаргах/
Д.Бээжин /Цэргийн штабын дарга/

Хэлтсийн дарга нар хуралдан Засаг даргын Тамгын газрын
дарга батлахаар шийдвэрлэв.
Түр хойшлогдсон

Батлагдсан

2013.03.15
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Жаргалант сумын Газар зохион
байгуулалтын төлөвлөгөө
О.Батсайхан
/ГХБХБ-ын албаны дарга/
Д.Баасандорж
/Жаргалант сумын Засаг дарга/

Дэмжигдэн аймгийн ИТХ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв

Бугат баг хүүхдийн паркын дэргэдэх 4,3
га газрын хэсэгчилсэн төлөвлөгөө
Д.Дарамбазар
/ГХБХБ-ын мэргэжилтэн/
Жаргалант сумыг улсын зэрэглэлтэй хот
болгох
Д.Дарамбазар
/ГХБХБ-ын мэргэжилтэн/

Дэмжигдэн аймгийн ИТХ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв

Засаг даргын нөөцөөс Хөрөнгө гаргах
тухай
Б.Ганболд
Ц.Цолмонбаатар
Прогресс сургуулийг цогцолбор болгох
тухай
У.Цэрэнтогтох
/НХХ-ийн мэргэжилтэн/
Б.Ундрах /БСГ-ын даргын үүргийг түр
орлон гүйцэтгэгч/
Д.Баттулга /Прогресс сургуулийн
захирал/
Прогресс сургуулийн гүнзгийрүүлсэн
сургалтын төлбөрийн тухай
Д.Баттулга
/Прогресс
сургуулийн
захирал/

Дэмжигдэн аймгийн ИТХ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Засаг даргын нөөцөөс
гаргахаар шийдвэрлэсэн
Прогресс сургуулийг цогцолбор болгох асуудлыг яамтай
зөвшилцөж шийдвэрлэх,
12-р цэцэрлэгийг Засаг даргын захирамжаар байгуулахаар
шийдвэрлэв

1. Сургалтын төлбөрийн мөнгийг төрийн сан дотор
тусгай данс нээж байршуулах, төсвийг хуваарьлахдаа
төсвийн болон сургалтын төлбөрийг 2 багана болгон

тусгаж өгөх.

Аймгийн хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн
хэлтсийн багш нарын цалингийн тухай
Л.Энхбаяр
/Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн
даргын үүрэг түр орлон гүйцэтгэгч /
Зардал шийдвэрлэх тухай
БОЭТ-ийн анализаторын зардал,
/С.Дорж НХХ-ийн эрүүл мэндийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/
Зардал шийдвэрлэх тухай
БТСГ-ын жижиг заалны зардал
/ Б.Банзрагч БТСГ-ын дарга/

2. Сургалтын төлбөрийн хэмжээг тогтоох, зарцуулах,
хянах асуудлыг БСШУ-ны сайдын 2002 оны 333 тоот
тушаалд зааснаар сургуулийн зөвлөлийн шийдвэрээр
хэрэгжүүлэх.
Засаг даргын захирамжаар Орон нутгийн сангаас
шийдвэрлэх

Засаг даргын захирамжаар Орон нутгийн хөгжлийн сангаас
шийдвэрлэх

1. Биеийн тамир спортын газрын халаалтыг 2013 оны
3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн зогсоож, халаалт
цэвэр усны хэмнэгдсэн зардлыг сан техникийн засвар
үйлчилгээнд зориулах
2. Мянган угалзат ОНӨУҮГ-т гэрээгээр төлөгдөх жижиг
заалны энэ оны зардалыг 35 000 000 төгрөг/гучин таван
сая/-ийг
чөлөөлөх
хүсэлтийг
аймгийн
Иргэдийн
төлөөлөгчдийн
хурлын
тэргүүлэгчдэд
уламжлан
шийдвэрлэх.
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Хадгалалт, Хамгаалалтын хашаанд
хонуулсан тээврийн хэрэгслээс авах
хураамжийн тухай
/ Ц.Лхагважав /Авто тээврийн үндэсний
төв УТҮГ-ын Ховд дахь салбар/

2013.03.28
Тогтоолын төслийг дэмжин Аймгийн ИТХТ-д өргөн
барихаар шийдвэрлэв.

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

