УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД
ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

“ЭРДЭС БАЯЛАГ – ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ”
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР
Хэлэлцүүлгийн зорилго: Эрдэс баялгийн салбарын үр ашиг, өгөөж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, төрийн
байгууллагын үйлчилгээг нээлттэй, хүнд сурталгүй, ил тод, хариуцлагатай болгох.
Уриа: Байгалийн баялгаас Оюуны баялагт (The transformation from mineral wealth to innovation)

8.30 – 9.00

ЗОЧДЫГ БҮРТГЭХ

Чиглүүлэгч
Э.Лхагва – Оюу толгой ХХК‐ийн Хамтын ажиллагаа, мэдээлэл харилцааны газрын ерөнхий
менежер
М.Дагва ‐ Кью Эм Си ХХК‐ийн захирал
9.00 – 9.30

Хэлэлцүүлгийн нээлт, мэндчилгээ
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун‐Эрдэнэ
УИХ‐ын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Н.Учрал

9.30 – 10.10

Г.Ёндон ‐ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
“Эрдэс баялгийн салбарын цахим шилжилтийн бодлого”

10.15 – 10.30

Т.Баасанпүрэв ‐ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Цахим бодлого, мэдээллийн
технологийн хэлтсийн дарга
“Уул уурхай, хүндийн үйлдвэрийн яамны нэвтрүүлсэн цахим систем”

10.35 – 10.50

Б.Түвшинжаргал – Ашигт малтмал, газрын тосны газрын орлогч дарга
“Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим шилжилт”

10.55 – 11.20

Б.Уянга – Үндэсний геологийн албаны дэд дарга буюу Ерөнхий геологич
““Үндэсний геологийн албаны цахим шилжилт”

11.25 – 12.00

О.Батнайрамдал ‐ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн дэд сайд
“Уул уурхайн салбарын ирээдүйн чиг хандлага”

12.00 – 12.30

Асуулт, хариулт

11.00 – 14.00

Цахим бүүтээр зочлох
/Майкро Майн Монголиа, Эрдэнэс Таван толгой ХХК, АББ Монголиа ХХК,
Оюу толгой ХХК Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ/

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД
ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

Дижитал бүүтэд болох арга хэмжээний хөтөлбөр

“Оюу толгой” ХХК
11.00‐12.00 “Оюу толгойн Гүний уурхайн цахим технологи”
12.00‐13.00 “Хүнгүй Нисэх Төхөөрөмжийг уул уурхайд нэвтрүүлсэн сайн туршлага, Аюулгүй
ажиллагаа”
13.00‐14.00 "Оюу" ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн цахим сан”
Майкромайн Монголиа ХХК
11.00‐12.00
12.00‐13.00
13.00‐14.00
14.00‐15.00

Уурхайн хяналт удирдлагын системийн танилцуулга
MICROMINE 2021 программын танилцуулга
SPRY уурхайн төлөвөлтийн программ хангамжийн танилцуулга
Уурхайн хяналт удирдлагын системийн танилцуулга

Майнтек Техноложи ХХК
11.00‐12.00
12.00‐13.00
13.00‐14.00
14.00‐15.00

Carlson Өрөмдлөгө Тэсэлгээний шийдлийн танилцуулга
Тусгай зориулалтын Сканерын системийн танилцуулга
Carlson Эскаватор Бульдозерийн шийдлийн танилцуулга
JORC стандартаар хайгуулын ажил нөөцийн тайлан гүйцэтгэх заавар танилцуулга

