АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 19 ДҮГЭЭР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад эхэлж, 11 цаг 30 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 2 цаг 00 минут хуралдав.
д\д

Хэлэлцсэн асуудал

1.

Аймгийн
Засаг
даргын Өмнөх хуралдаанаар хэлэлцэгдэн дахин шүүгдэж ирсэн тул
гишүүд санал нэгтэй дэмжиж Захирамжаар
дэргэдэх Зөвлөлийн хурлын Зөвлөлийн
батлахаар
шийдвэрлэлээ
журам шинэчлэх

2

Аймгийн шагнал,
олгох журам

4

Хурлаас гарсан шийдвэр

түүнийг

Иргэдийн хурлаар хэлэлцэгдэн буцаж ирсэн тул дахин
хэлэлцээд Дээрх саналуудыг тусган аймгийн Иргэдийн

төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэд өргөн барихаар
шийдвэрлэв.

Хөрөнгө гаргах тухай

Засаг нөөцөөс гарах Захирамжийн төслийг дэмжин батлав.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 20 ДУГААР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад эхэлж, 12 цаг 00 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын өрөөнд болж, 2 цаг 00 минут хуралдав.
Д/д
Хэлэлцсэн асуудал
1
Монгол улсын Засгийн

газрын тогтоол
шийлдвэрийн эхний хагас
жилийн биелэлтийн тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол
шийлдвэрийн эхний хагас жилийн биелэлтийн
тухай Х.Дарьгерханы танилцуулсан материалыг
хэлэлцхэ аймгийн ИХТ-ын тэргүүлэгчдэд өргөн
барихаар шийдвэрлэв..

2

Аймгийн Засаг даргын үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийн
эхний хагас жилийн
биелэлтийн тухай

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн эхний хагас жилийн биелэлтийн
тухай Б.Гантөмөрийн танилцуулсан асуудлыг
хэлэлцэн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд танилцуулахаар
шийдвэрлэв.

3

“Удмын сангийн аюулгүй
байдалд анхаарах” төсөл

Удмын сангийн талаар хийх Төрийн бус байгууллагын
танилцуулгыг хэлэлцэн эхний ээлжинд хийх ажлын
төлөвлөгөөг боловсруулан танилцуулах чиглэл өглөө.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 21 ДҮГЭЭР ХУРАЛ
Хурал 2013 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 14 цаг 30 минутад эхэлж, 19 цаг 30 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 5 цаг 00 минут хуралдав.
д\д

Хэлэлцсэн асуудал

Хурлаас гарсан шийдвэр

1.

2013 оны газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай

2

Жендерийн тэгш байдлыг хангах салбар
хорооны бүрэлдэхүүн байгуулах

3

Хөрөнгө гаргах тухай

Аж үйлдвэрийн парк, цэвэрлэх байгууламж, Ховд Их
сургуулийн камп, Нүүрс борлуулах цэг, Авто
тээдрийн Ложистик төв, Түлшний зах, эмнэлэгийн
ажилнтуудын орон сууцны барилга барих, Улсын
бүртгэлийн хэлтэс, Архивийн барилга, Шүүхийн
барилгын газрыг шинээр төлөвлөн аймгийн ИТХТээр батлуулахаар шийдвэрлэв.
Жендерийн тэгш байдлыг хангах салбар хорооны
бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбоотой шинэ
бүрэлдэхүүн байгуулах санал оруулж ирсэнийг ИТХын тогтоолоор батлуулахаар шийдэв.
Завхан аймгийн 90 жил, алтан хөхийн тахилга,
ногоон хот хөтөлбөрт зэрэг зарцуулагдах хөрөнгийн
Засаг даргын нөөцөөс шийдвэрлэхээр батлав.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 22 ДУГААР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад эхэлж, 16 цаг 30 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын өрөөнд болж, 4 цаг 30 минут хуралдав.
Д/д
1

Хэлэлцэх асуудал

Ховд аймагт улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар
хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний 2014 оны төсөл,
2015-2016 оны төсвийн
төсөөлөл

Хурлаас гарсан шийдвэр
Зөвлөлийн гишүүдийн оруулсан саналыг яамдын
санхүүжилт дээр тусган аймгийн Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэд өргөн
барихаар шийдвэрлэв.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 23 ДУГААР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14 цаг 00 минутад эхэлж, 16 цаг 30 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 2 цаг 30 минут хуралдав.
Д/
д
1

Хэлэлцсэн асуудал
2013 оны худалдан авах
ажиллагааны, төлөвлөлт, хэрэгжилт,

Хурлаас гарсан шийдвэр
Аймгийн худалдан авах ажиллагааны хэлтсээс
сумдын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт,
түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг нэг
бүрчлэн гаргуулж дараагийн Засаг даргын
зөвлөлийн хуралд оруулах,

2

Ховд аймгийн 2014 төсвийн төсөл,
2015-2016 оны төлөсвийн төсөөлөл

Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тусган аймгийн
ИТХТ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 24 ДҮГЭЭР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн 08 цаг 30 минутад эхэлж, 10 цаг 30 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 2 цаг 00 минут хуралдав.
д\д

Хэлэлцсэн асуудал

1.

Буянт сумын Норжинхайрхан
багийн нутаг дэвсгэрт барих
Төмсний үйлдвэрийн товч
танилцуулга
Мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн
үнэлгээг нэмэгдүүлэх нь

2.
3

4

Хурлаас гарсан шийдвэр
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр аймгийн ИТХ-аар
батлагдсан байгаа тул материал нэмж оруулах боломжгүй.
Иймээс дээрх асуудлыг улиралын эсвэл жилийн төлөвлөгөөнд
оруулан батлуулах хэрэгтэй.
Эргэн нягтлаж үзээд импляцийн түвшинтэй уялдуулан дээд
тал нь 50 нэмж дахин танилцуулах.

ОХУ-аас өндөр ашиг шимтэй Асуудлыг аймгийн ИТХ-д өргөн барихаар шийдвэрлэв.
мал
оруулж
ирэх
үнэ
шийдвэрлүүлэх
Хөрөнгө гаргах тухай
Аймгийн Засаг даргын 305, 306, 307 дугаар захирамжаар
гарсан хөрөнгийг гишүүд 100 саналаар батлав.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН 25 ДУГААР ХУРАЛ
Хурлыг 2013 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 03 цаг 00 минутад эхэлж, 18 цаг 30 минут
хүртэл аймгийн Засаг даргын уулзалтын өрөөнд болж, 1 цаг 30 минут хуралдав.
д\д

Хэлэлцсэн асуудал

1

Сумдын таримал ой, ногоон
байгууламжийн гүйцэтгэлд
хийсэн хяналт, шинжилгээ,
үнэлгээний тайлан
Байгууллагуудын
өвөлжилтийн бэлтгэл
хангахад тулгамдаж буй
асуудлууд, шаардлагатай
хөрөнгийн эх үүсвэрийг
шийдвэрлүүлэх тухай
Хөрөнгө гаргах тухай

2

3

Хурлаас гарсан шийдвэр
Гишүүдийн саналыг тусган дахин боловсруулах.

Ажлын хэсэг байгуулан 4 хэсэг болгон сум, байгууллагын
өвөлжитийн бэлтгэл шалгуулах. Дулаанд холбогдоогүй
байгууллагуудад цэвэр агаар сангаас цахилгааны
халаалттавьж өгөх, Дулаантай температур хадгалах гэрээ
байгуулах
Засаг даргын нөөцөөс гарах хөрөнгийн захирамжийн төсөл
танилцуулж гишүүд санал нэгтэй батлав.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

