
ÃÎÂÜÑ¯ÌÁÝÐ ÀÉÌАÃ 

 ХҮНС, ÕªÄªª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÃÀÇÀÐ 

2018-11-14                                                                                                                       ×îéð 

Байгууллагын Дотоод сургалтын багийн 2018 оны  

жилийн эцсийн тайлан 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 201. оны ..-р дугаар ...-ны өдрийн ...-р тушаалаар 

байгуулагдсан “Байгууллагын сургалт, сурталчилгааны баг” ХХААГ-ын даргын 2015 оны А/17 

тоот тушаалаар баталсан ТАХ-ийн сургалтын хөтөлбөр, 2015 оны А/15 тушаалаар баталсан 

сургалт сурталчигааны багийн ажиллах журмыг үндэслэн 2018 оны  мэдээлэл сургалтын ажлын  

төлөвлөгөөг “Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомж, төсөл, хөтөлбөр, арга 

хэмжээг сурталчлах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах зорилгоор” иргэд рүү чиглэсэн 

мэдээлэл, сургалтын төлөвлөгөө батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажилласан.  

Тус төлөвлөгөөний дагуу тайлант хугацаанд холбогдох төрийн болон төрийн бус 

байгууллагатай хамтран 15 сургалтыг 25 сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж дотоод сургалтаас 

олж авсан мэдлэгийг бататгах, шалгах зорилгоор асуулт хариултын “АХА” тэмцээн, танин 

мэдэхүйн “Чанга шивнээ” тэмцээнүүдийг зохион байгууллаа. 

 

Төлөвлөгөөний дагуу дараах сургалтуудыг зохион байгуулсан:  

- Хууль зүйн хэлтэстэй  хамтран зохион байгуулсан “Шинээр гарсан хууль тогтоомжийн 

талаар” сургалтад12 албан хаагч,  

- Сургалт сурталчилгааны багийн нээлтийн үйл ажиллагаа багуудын мэдээлэл, цаашид 

анхаарах асуудал” сургалтад 12 албан хаагч, 

-  Газар зохион байгуулалт, барилга хот байгуулалтын газартай хамтран зохион 

байгуулсан ” Газрын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, аймаг сумын хөрөнгө оруулалтын 

ажлын танилцуулга, хилийн цэсний талаарх танилцуулга” сургалтад 12 албан хаагч, 

-  “Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, мэдлэгийг дээшлүүлэх, ажлын байран дахь дасгал 

хөдөлгөөн, Бөөрний бүтэц үйл ажиллагааны онцлог, бөөрний  өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, Артерийн даралт ихсэх өвчний эрсдэлт хүчин зүйл” сургалтад 12 албан 

хаагч,   

- Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын удирдах ажилтан, мэргэжилтний зөвлөгөөнд 13 албан 

хаагч,  

- Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран  зохион байгуулсан “Зөрчлийн тухай хууль, 

зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай  хууль“-ийн сургалтад 13 албан хаагч, 

- Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан “Төрийн албаны 

тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”,  

- “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хариуцлага”, “Ёс зүйн хэм хэмжээний талаарх” 

сургалтад 13 албан хаагч, 



-  “Албан хаагчдын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, ажлын үр дүнд нөлөөлөх арга 

хэмжээний талаарх ” сургалтад  12 албан хаагч,  

- Тайлан мэдээ боловсруулахад анхаарах асуудлын талаар Засгийн газрын 89- р тогтоол, 

аймгийн засаг даргын А\264 тоот захирамж, ХХААХҮСайдын 2017 оны А\159 тоот 

тушаалын хэрэгжилтийн талаарх сургалтад 13 албан хаагч,  

- ГСА-ийн Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлалын 

талаарх ойлголт сургалтад 13 албан хаагч, 

-   Байгууллагын “Ёс зүйн хорооноос ”Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн 

албан хаагчийн хувцаслалт, мэндлэх хүндлэх ёс, Засгийн газрын 2018 оны 258-р 

тогтоолын хэрэгжилтийн талаарх сургалтад13 албан хаагч,  

- Засгийн газрын 258-р тогтоол, Жендерийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн талаарх 

сургалт дотоод журамд өөрчлөлт оруулах талаар сургалт хэлэлцүүлэгт 13 албан хаагч, 

- Онцгой байдлын газартай хамтарч “Гамшигт аюулт үзэгдлийн тухай ойлголт, зарлан 

мэдээллийн дуут дохиогоор ажиллах”, Газар хөдлөлт,  утааны үед авах арга хэмжээний 

талаарх дадлагын ажил сургалтад 11 албан хаагч,   

- Төрийн албанд шинээр нэвтэрч байгаа “Able” програмын сургалт, мэдээлэлд 10 албан 

хаагч,  Дотоод сургалтын багийн хаалтын үйл ажиллагаа асуулт хариултын “АХА” 

тэмцээн, танин мэдэхүйн “Чанга шивнээ” тэмцээнүүдийг зохион байгуулж, 10 албан 

хаагч  тус тус хамрагдав.  

 

Сургалт, Сурталчилгаанйы баг 

 


