АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 11 ДҮГЭЭР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад эхэлж, 17 цаг 30 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 3 цаг 30 минут хуралдав.
д\д

Хэлэлцсэн асуудал

1.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн
мөнгө
/ Жишиг орон сууцны хороолол
/

2

Камержуулалтын тухай

3

Аймгийн ЗДТГ-ын Барилгын
Засварт төсөвлөгдсөн төсвийг
хэсэгчлэн тендер зарлаж
зарцуулах тухай

4

Хөрөнгө гаргах тухай

5

“Тамхины хяналтын тухай”
хуулийн хэрэгжилтийн байдал

6

Аймгийн Засаг даргын шагнал
түүнийг олгох журам

7

“Алтан хөхий” уулын тэнгэрийг
тайх төрийн ѐслолд зориулсан
/Дээд тэнгэрийн ахуй, дэргэд
агчийн сэтгэл/ ном хэвлүүлэхэд
санхүүгийн эх үүсвэрийг
шийдвэрлүүлэх тухай
Аймгийн ХДТ-ын 2013 оны
төсөвт төсөвлөснөөс дутуу
орсон зардал шийдвэрлэх

8

Хурлаас гарсан шийдвэр
1. Ховд хотын шинэчилсэн Ерөнхий төлөвлөгөө Барилга
хот байгуулалтын яаман дээр хийгдэж байгаа учир тус
төлөвлөгөөг хийлгэхээр орон нутгийн хөгжлийн санд суусан
200,0 сая төгрөгийг Ховд хот доторх хэсэгчилсэн төлөвлөгөө,
шинэ суурьшлын бүсийн төлөвлөлтийг хийлгэхэд зарцуулах
2. Жишиг амины орон сууц барих ажлыг эрчимжүүлэх
шаардлагатай байгаа тул 3 аж ахуйн нэгжээр, 3 өөр
байршилд, хашааны хийц загвараас нь хамааруулан 30,0 сая,
30,0 сая, 40,0 саяар хаваарилж гүйцэтгэгч компаниудыг 5-р 1нээс 11-р сарын 1 хүртэлх 6 сарын хугацаанд эргэн төлөгдөх
нөхцөлтэйгээр үйл ажиллагааг эхлүүлэх. Компанийг сонгон
шалгаруулах ажлыг хууль журмын дагуу Худалдан авах
ажиллагааны хэлтэсээр хийлгэхээр шийдвэрлэв.
3. Ховд
хотын
ногоон
байгууламж
хөтөлбөрийн
санхүүжилтийн 160,0 сая төгрөгийг 80,0 саяар 2 хэсэг болгож
төсөл шалгаруулах аргаар шийдвэрлэх.
Анхнаасаа чанартай хийхгүй бол үр дүн муутай болдог.
Иймээс судалгаа сайн хийх хэрэгтэй. Судалгаа хийхээр
шийдвэрлэв.
Зураг төсөл нь бэлэн болсон дээврийн засварт 100 сая
төгрөгийн тендерийн ажлыг зарлан яаралтай эхлүүлэх.
Тамгын газрын өрөөнүүдийн хэсэгчилсэн засварын зураг
төсөл хийгдээгүй байгаа тул зураг төсөв нь хийгдсэний дараа
200,0 сая төгрөгийн тендер зарлахаар болов.
Захирамжаар шийдэхээр батлав.
Амжиргааний баталгаажуулах түвшингээс доогуур
орлоготой 6 хүнд тус бүр 50.000 төгрөг /тавин мянган/-ийн
буцалтгүй тусламж захирамжаар шийдвэрлэх
Хөөмийчин Гансүхийн тоглолтыг ивээн тэтгэхэд 500
000 төгрөг /таван зуун мянга/-ийг Авъяас хтөлбөрөөс
гаргахаар шийдвэрлэв.
Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт
тавьж алахын аймгийн Цагдаагийн газрын дарга, болон
байгууллагын дарга эрхлэгч нарт үүрэг болгов.
Утга санаа агуулсан Засаг даргын өргөмжлөлийн
загвар шинээр зохион батлах. Шинээр ажлын хэсэг
байгуулагдан шагналын асуудлыг дахин боловсруулж
батлуулах.
Номыг санхүүжүүлэх боломжгүй тул хасав. Хэвлэгдэн
ирсэн үед нь худалдан авах талаар дэмжихээр шийдвэрлэв.

Яамны сайддаа хандсан Засаг даргын албан бичиг
явуулах. Нээлттэй үлдээв.

9

Аймгийн хүүхэд, гэр бүл
хөгжлийн хэлтсийн багш нарын
цалингийн тухай

Яамны сайддаа хандсан Засаг даргын албан бичиг
явуулах. Нээлттэй үлдээв.

10

“Галдан бошгот” хааны
нэрэмжит шагнал бий болгох
тухай

Галдан бошгот хааны нэрэмжит шагнал, Галданбошгот
хааны дүрс бүхий тэмдэгийн жилд шаардлагатай төсвийг нь
тодорхой болгоод аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд
өргөн барих.

11

“Хөдөлмөрлөхийн бахархал II
боть” ном бүтээхэд шаардагдах
хөрөнгийн асуудлын тухай

Түр хойшлуулж ирэх жилдээ дахин судлан хэлэлцье.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 12 ДУГААР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 14 цаг 14 минутад эхэлж, 20 цаг 00 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 7 цаг 46 минут хуралдав.
Д/д
1

Хэлэлцсэн асуудал
Залуу малчдыг малжуулах
сангийн хөрөнгийг захиран
зарцуулах, тайлагнах журам

Хурлаас гарсан шийдвэр
Дээрх гишүүдийн саналыг тусган дахин боловсруулж
аймгийн ИХТ-ын тэргүүлэгчдэд өргөн барья.

2

Аймгийн Засаг даргын
дэргэдэх инженер техникийн
зөвлөлийн ажиллах журам
Нэг дүгээр улирлын орон
нутгийн төсвийн орлого,
зарлагын урьдчилсан
гүйцэтгэл
Зэрэг сумын 15 ортой
эмнэлэгийн барилгын дутуу
санхүүжилт
Боловсролын салбарын
төсвийн тодотгол
хэлэлцүүлэх тухай
Соѐлын салбарын төсвийн
тодотгол хэлэлцүүлэх тухай
Цагдаагийн үүргээ гүйцэтгэж
яваад амь эрсэдсэн Булган
сумын цагдаагийн ажилтан
Б.Төмөрчөдөрийн ажилд
зориулж гаргах тусламжийн
мөнгө.
Бүтээлч хөдөлмөрийн
штабын 7 сарын 1 хүртэл
хийх бүтээлч хөдөлмөрийн
төлөвлөгөөгөө

Гишүүдийн саналыг тусгаж захирамжаар батлах.

3

4

5

6
7

8

Саналуудыг тусган аймгийн ИТХТ-д өргөн барья.

Наран дорж даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг
байгуулан З.Эрхбаяр, Д.Батцэнгэл нар ажлын хэсэгт
орж судалгаа хийх.
6-сард
Аймгийн
Иргэдийн
төлөөлөгчдийн
Тэргүүлэгчдийн хуралд өргөн барих. Хэмнэгдсэн 16
сая
төгрөг
байгааг
тэргүүлэгчдээр
оруулж
шийдвэрлүүлэх.
Засаг даргын нөөц хөрөнгийн болзошгүй зардлаас
гаргах.

Штабаараа хуралдаад дахин нарийвчлан хийх.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 13 ДУГААР ХУРАЛ

Хурал 2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад эхэлж, 19 цаг 00 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 4 цаг 30 минут хуралдав.
д\д

Хэлэлцсэн асуудал

Хурлаас гарсан шийдвэр

Аймгийн боловсрол, соѐлыг хөгжүүлэх
хөгжлийн хөтөлбөр
/2013-2016/

1.

Зөвлөлийн гишүүдийн санал тусган Аймгийн
Иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдэд өргөн барих

2

“Авъяас”, “Ном”, “Багшийн хөгжил” Төлөвлөгөө батлахаар шийдвэрлэв.
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
/2013-2016/

3
4

“Цахим
эмнэлэгийг
өргөжүүлэх”
хөтөлбөр
Төрийн тахилгат “Алтан хөхий” уулын
тэнгэрийг тайх ѐслолыг зохион
байгуулах ажлын хэсэг байгуулах

Эрүүл
мэндийн
удирдлагуудыг
байлцуулж
шийдвэрлэх. Түр хойшлуулах
7 сарын 2-нд зохион байгуулахаар Аймгийн ИТХ-ын
тогтоол гаргаж МУ-ын Ерөнхийлөгчид өргөн барих

5

Тогтвортой амжиргаа төслийн тухай

Дарви суманд зас засаг 6 сая төгрөг үлдсэнийг
аймгийн цэцэрлэг услах 2 цэг байгуулах ажилд
шилжүүлэхээр шийдэв.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 14 ДҮГЭЭР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 05 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11 цаг 40 минутад эхэлж, 13 цаг 30 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 1 цаг 50 минут хуралдав.
Д/д
1

Хэлэлцэх асуудал
70431111 зардлыг шийдвэрлэх
Хөл бөмбөгийн баруун бүсийн
аварга шалгаруулах тэмцээн
зохион байгуулахад шаардлагатай
санхүүжилт
Тайвань явах эмч нарын зардал
шийдвэрлэх

2

3

Хөрөнгө гаргах тухай

4

Хурлаас гарсан шийдвэр
19853207 төгрөгийг давсан орлогоос гарахаар
шийдвэрлэв.
Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Аваргуууд
хөтөлбөрөөс шийдвэрлэхээр болов.
Байгууллагын дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан
хуулийн хүрээнд шийдэх.
Гэр бүлийн үнэ цэнэ сэдэвт өдөрлөг зохион
байгуулж байгаатай холбогдуулж хоолны зардалд
385 000 төгрөгийг Засаг даргын нөөцөөс
шийдвэрлэх

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 15 ДУГААР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 08 цаг 30 минутад эхэлж, 12 цаг хүртэл
аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 3 цаг 30 минут хуралдав.
Д/
д
1

Хэлэлцсэн асуудал
“Цахим засаглал” хөтөлбөрийн

Хурлаас гарсан шийдвэр
11 11 төвийн тоног төхөөрөмж, ажилчдын цалинг
цахим засаглал хөтөлбөрт суулгасан байгаа 40 сая

2
3

4

төсөл

төгрөгөөрөө шийдээд цалинг ирэх оны төсөвт
суулгахаар шийдвэрлэв.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
зөвлөлийн хурлын журам
Компьютерийн тоглоомын газруудыг
шалгасан ажлын хэсгийн мэдээлэл

Хойшлогдсон

“Инноваци технологи, инкубатор
төв” байгуулах төсөл

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд
өргөн барих үүргийг аймгийн Мэргэжлийн
хяналтын газрын дарга Д.Батцэнгэл,
Цагдаагийн газрын дарга нарт үүрэг өгөх
Компьютер тоглоомын бүх газруудыг хаах
мэдэгдэл хүргүүлэх. Журам өөрчлөлт
оруулах асуудлыг аймгийн ИТХ-д өргөн
барих.
Зах дээр байгаа задгай биллъярдыг хаах
ажлыг Жаргалант сумын засаг даргад үүрэг
болгох
-

5
6

Ховд аймгийн брэнд бүтээгдэхүүн
шалгаруулах уралдааны болзол
Шагналуудын шинэчилсэн журмын
төсөл

Засаг даргын дэргэд инноваци технологийн
зөвлөл байгуулах
Тус зөвлөлөөрөө технологио хамгаалаад
хэрэгжилтийг эргэж хяндаг байх
Гишүүд санал нэгтай батлав.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн
барихаар шийдвэрлэв.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 16 ДУГААР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14 цагт эхэлж, 14 цаг 30 минут хүртэл
аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 30 минут хуралдав.
д\д

Хэлэлцсэн асуудал

1.

“Бизнес эмэгтэйчүүдийн бүсийн “Аваргууд” хөтөлбөрөөс зардлыг шийдвэрлэх
зөвлөгөөн” /Мөст суманд/
2012 оны инженерийн хийцтэй Ажлын санал ирүүлээд байгаа “Алтайн хар сувд” компанитай
худгийн үлдэгдэл санхүүжилт
гэрээ байгуулж 6 худаг бариулахаар шийдвэрлэв.

2.

Хурлаас гарсан шийдвэр

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 17 ДУГААР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 17 цаг 00 минутад эхэлж, 18 цаг 30 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 1 цаг 30 минут хуралдав.
д\д

Хэлэлцсэн асуудал

Хурлаас гарсан шийдвэр

1

2012 оны давсан орлогын
зарцуулалт

Гишүүдийн саналыг тусган боловсруулж аймгийн ИТХТ-д
өргөн барихаар шийдвэрлэв.

2

Нэрэмжит гудамжны тухай

Төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Очирын Занын нэрэмжит гудамж
байгуулах төслийг аймгийн ИТХТ-д өргөн барихаар
шийвэрлэв

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 18 ДУГААР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад эхэлж, 13 цаг 00 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 2 цаг 30 минут хуралдав.
д\д

Хэлэлцсэн асуудал

Хурлаас гарсан шийдвэр

1

“Цахим эмнэлэг” хөтөлбөр

Дахин боловсруулаад хуралд өргөн барих

2

Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн
хурлын журам шинэчлэх

Түр хойшлуулав.

4

Хөрөнгө гаргах тухай

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
гурван талт салбар хорооны санхүүжилт Орон
нутгийн хөгжлийн сангаас 5 сая
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн салбар зөвлөл
мэдээллийн төвийн санхүүгийн зардал Орон
нутгийн хөгжлийн сангаас 5 сая
- Ховд аймгийн гоц халдвартын лавлах
Мөнхтөмөрийн номын санхүүжилт 4500 000
санхүүжилт хийх боломжгүй
- “Оюунлаг Ховд” хөтөлбөрийн оюунлаг оюутны
тэтгэлэгт хамруулах шинэ хичээлийн жилийн үеэр
шийдвэрлэх
- Яруу найрагч Х.Эрдэнэбаатарын уран бүтээлийн
3 боть эхний санхүүжилт 10 сая
Боломжгүй
Б.Алтанцэцэгийн “Тэнгэрлэг Ховдчууд” ном
ЗДТГ-т 50 ширхэгийн 500.000 төгрөг, 2 иргэний
буцалтгүй тусламж 100.000 төгрөг нийт 600 000
төгрөгийг Засаг даргын нөөцөөс тус тус гаргахаар
шийдвэрлэв.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

