7

8

9

10

Хэрэглэгчийн хяналтын
хуудас сурталчлах, үзүүлэх
сургалт зохион байгуулах

Баянзүрх,
Баянгол дүүрэг,
Увс, Дорноговь
аймагт
ЭУСТГ

“Хяналтын шинэтгэл: Монгол ТЗУГ
улсын туршлага, сургамж” ЭУСТГ
Олон улсын форумыг зохион ОУСК
байгуулах

Хүнсний аюулгүй байдлын
онол, практикийн ээлжит бага
хурлыг ОУСК-тай хамтран
зохион байгуулах
Эрсдэлийн
удирдлага,
гүйцэтгэлийн удирдлага

ХХААЯ
ЭУСТГ
ХХААХГ
ЭМБСХГ
ХХЦХГ
ОУСК
ЭУСТГ

Баянзүрх, Баянгол
дүүргийн
худалдааны төв,
өрхийн эрүүл
мэндийн төв, үсчин,
гоо заслын газар,
нийтийн хоолны
газраар
үйлчлүүлэгчид
Гадаад улс орны
хяналтын
байгууллагуудын
төлөөлөл, Үндэсний
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ эрхлэгчид,
төрийн болон төрийн
бус байгууллагуудын
төлөөлөл
Хүнс хөдөө аж ахуйн
яам, төрийн болон
төрийн бус
байгууллагууд
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын эрсдэлийн
удирдлага хариуцсан
ажилтнууд

Жилдээ
1 өдөр

Дадлага

300

II улирал
2өдөр

100

Байгууллагын дотоод
зардлаас 1 000 000
төг

Форум

100

Байгууллагын дотоод
зардлаас 1 000 000
төг

Онол,
практикийн бага
хурал

70

Байгууллагын дотоод
зардлаас 1 000 000
төг

Гүнзгийрүүлсэн
Танхим
Дадлага

Байгууллагын дотоод
зардлаас 1 750.000
төг

Танхим
Дадлага

II улирал
2 өдөр

III улирал
3 өдөр

Дэд бүтцийн хяналтын газар
11

12

“Эрчим
хүчний
барилга
байгууламжийн
эрсдлийг
үнэлэх,зураг төсөл, угсралт,
ашиглалт,
үйлдвэрлэлийн
аюулгүй байдлыг хангуулах
нь”сэдэвт сургалт

Дорнод аймаг
ДБХГ

ЭХЗХ

Орон нутгийн
Эрчим хүчний
зохицуулах
зөвлөл
“Авто
зам,
замын УБ
байгууламжийн
эрсдлийг ДБХГ
үнэлэх, материалын чанар МАЗХ
байдалд хяналт тавих нь” МГБХ
сэдэвт сургалт
ЗТХТ

Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын эрчим хүч,
газрын тос, хийн
хяналтын улсын
байцаагчид

II улирал
4 өдөр

Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын автозамын
хяналтын улсын
байцаагчид

II улирал
3 өдөр

60

25

Байгууллагын дотоод
зардлаас 500.000 төг

Танхим

дадлага
/лаборатори/

13

14

15

16

17

Байцаагчийн эрхтэй байхаар
хуульд
заасан
байгууллагуудад
ажиллаж
байгаа орон тооны бус улсын
байцаагчдад
зориулсан
сургалт
“Барилгын чанар, аюулгүй
байдал, газар хөдлөлийн үед
авах арга хэмжээ” сэдэвт
сургалт
“Газрын тос, хийн барилга
байгууламжийн
эрсдлийг
үнэлэх,
хяналтын
хуудас
ашиглахад
анхаарах
асуудлууд” сэдэвт сургалт
“Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн
хэмжлийн нэгдмэл байдлын
эрсдлийг үнэлэх, анхаарах
асуудлууд” сэдэвт сургалт
“Тээвэр, өргөх механизмын
хяналт шалгалтад илэрч буй
зөрчил дутагдал, хяналтын
хуудас хэрэглэхэд анхаарах
асуудлууд” сэдэвт сургалт

УБ
ДБХГ

Эрх олгогдсон дэд I улирал
бүтцийн
салбарын 1 өдөр
орон
тооны
бус
улсын байцаагчид

УБ
ДБХГ

Аймаг, орон нутгийн I улирал
МХГ-ын дэд бүтцийн
1 өдөр
хяналтын
улсын
байцаагчид
Аймаг, орон нутгийн I улирал
МХГ-ын
эрчим
1 өдөр
хүчний
хяналтын
улсын байцаагчид

УБ
ДБХГ

УБ
ДБХГ

Аймаг, орон нутгийн I улирал
МХГ-ын хэмжил зүйн
1 өдөр
хяналтын
улсын
байцаагчид
Аймаг, орон нутгийн I улирал
МХГ-ын тээвэр, өргөх
1 өдөр
механизмын
хяналтын
улсын
байцаагчид

УБ
ДБХГ

145

Байгууллагын дотоод
зардлаас 250.000 төг

Танхим
дадлага

178

-

Онлайн

26

-

Онлайн

19

-

Онлайн

28

-

Онлайн

Байгууллагын дотоод
зардлаас 1 000.000
төг

Танхим

Эрүүл мэнд боловсрол соёлын хяналтын газар
18

19

20

“Боловсрол, соёлын салбарын ЭМБСХГ
эрх зүйн шинэчлэл ба хяналт” БСШУЯ
сэдэвт зөвлөгөөн
Боловсролын
хүрээлэн

Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын боловсрол,
соёлын хяналтын
улсын байцаагчид

Эрүүл
ахуйч
тархвар ЭМЯ
судлаачдын
үндэсний
III ЭМБСХГ
зөвлөгөөн
ХӨСҮТ
ЗӨСҮТ
АШУИС
“Хүнсний бохирдолт ба эрүүл УБ
ахуйн зохистой дадал” сэдэвт ЭМХХ
сургалт
ХАБҮЛЛ

Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын эрүүл ахуй
халдвар хамгааллын
хяналтын улсын
байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын хүнсний
болон хүүхэд өсвөр
үеийн асуудал
хариуцсан Эрүүл
ахуй халдвар
хамгаалалын

II улирал
2 өдөр

II улирал
2 өдөр

56

45

I улирал
1өдөр
50

Байгууллагын дотоод
зардлаас 1 000 000
төг

Байгууллагын дотоод
болон ХАБҮЛЛ-ын
зардлаас тус бүр 500
000 төг

Танхим

Танхим

хяналтын улсын
байцаагчид
21

22

23

“Сургалтын
хөтөлбөрийг УБ
хянах арга зүйг боловсронгуй БСХХ
болгох нь” сэдэвт сургалт
“Эрүүл
мэндийн
байгууллагуудын
чанарын УБ
удирдлага” сэдэвт сургалт
ЭМХХ

“ Цацрагийн
үүсгүүрийн УБ
ашиглалт,
хадгалалт, ЦЦХГ
тээвэрлэлтийн
аюулгүй
байдлыг хангах нь ” сэдэвт
сургалт

Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын
III улирал
боловсролын
47
1өдөр
хяналтын улсын
байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
IV улирал
МХГ-ын Эмчилгээний 1 өдөр
45
чанарын хяналтын
улсын байцаагчид
Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газар
Аймаг, нийслэлийн
мэргэжлийн
хяналтын газрын
улсын байцаагчид

III улирал
1 өдөр

25

-

Онлайн

-

Онлайн

-

Танхим
онлайн

Хүнс, хөдөө аж ахуйн хяналтын газар

24

25

НАССР нэвтрүүлсэн хоолны УБ
газарт хяналт, зөвлөгөө өгөх ШУТИС
аргачлалаар үзүүлэх сургууль ХҮҮХХ
зохион байгуулах
УБ
“Малын
эмийн
зохистой ХААХХ
хэрэглээ” сэдэвт сургалт

“Хувиргасан
амьд
организмаас
гаралтай
26 хүнсний
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүний хяналт” сэдэвт
сургалт
“Ургамал, түүний гаралтай
хүнсний
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүний ул мөрийг
27
мөрдөн
тогтоох
бүртгэл
хөтлөлтөд хяналт тавих нь”
сэдэвт сургалт
28

УБ
ХҮҮХХ

УБ
ХААХХ

УБ
“Хүнсний
бүтээгдэхүүний
ХҮҮХХ
үйлдвэрлэлд
хүнсний

Нийслэл, дүүргийн
МХ-ын Хүнсний
чанар стандартын
хяналтын улсын
байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын мал
эмнэлгийн хяналтын
улсын байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын Хүнсний
чанар стандартын
хяналтын улсын
байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын ургамал,
хорио цээрийн
хяналтын улсын
байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын Хүнсний
чанар стандартын

II улирал
1 өдөр

25

Байгууллагын дотоод
зардлаас 500 000 төг

Танхим

II улирал
1 өдөр

40

Байгууллагын дотоод
зардлаас 250 000 төг

Танхим

I улирал
1 өдөр

70

II
улирал
1 өдөр

27

II улирал
1 өдөр

40

-

Танхим
онлайн

-

Танхим
онлайн

-

Танхим
онлайн

нэмэлтийн зохистой хэрэглээ”
сэдэвт сургалт

29

30

31

32

33

34

35

36

“Худалдааны
дэвшилтэт
технологи нэвтрүүлсэн зарим
гадаад орны туршлага, орчин
үеийн чиг хандлага”
сэдэвт сургалт
“Хүнсний
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлд
хүнсний
зориулалтын
сав
баглаа,
боодлыг хэрэглэх нь” сэдэвт
сургалт
“Малыг
бүртгэлжүүлж
мэдээллийн сан бүрдүүлэх нь”
сэдэвт
сургалт
зохион
байгуулах

хяналтын улсын
байцаагчид
УБ
ХҮҮХХ

Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын хүнсний
II-р
үйлдвэрлэл
улирал
хариуцсан улсын
1 өдөр
байцаагчдад
УБ
Аймаг, нийслэлийн
ХҮҮХХ
МХГ-ын Хүнсний
II улирал
чанар стандартын
1 өдөр
хяналтын улсын
байцаагчид
УБ
Аймаг,нийслэлийн
ХААХХ
МХГ-ын мал
II улирал
үржлийн хяналтын
1 өдөр
улсын байцаагчид
Хил хорио цээрийн хяналтын газар
“Ашигт малтмал экспортлох УБ
ХМХА, хэлтсийн
I улирал
үед тавигдах шаардлага, эрх ХХЦХГ
Стандарт чанарын
1 өдөр
зүйн орчин” сэдэвт сургалт
ЭУСТГ
хяналтын улсын
АМГ
байцаагчид
“Импортын
хүнсний УБ
ХМХА, хэлтсийн
бүтээгдэхүүнд тавих эрсдэлд ХХЦХГ
Эрүүл ахуй халдвар
суурилсан хяналт” сэдэвт ЭУСТГ
хамгааллын болон
II улирал
сургалт
Стандарт чанарын
3 өдөр
хяналтын улсын
байцаагчид
“Ургамал, ургамлын гаралтай УБ
ХМХА, хэлтсийн
түүхий
эд,
бүтээгдэхүүнд ХХЦХГ
ургамал хамгаалал
II улирал
тавигдах шаардлага” сэдэвт УХЭШХүрээлэн хорио цээрийн
1 өдөр
сургалт
хяналтын улсын
байцаагчид
“Шинэ болон дахин сэргэж УБ
ХМХА, хэлтсийн
байгаа халдвараас сэргийлэх ХХЦХГ
Эрүүл ахуй халдвар
бэлэн байдал, хариу арга ЭМСЯ
хамгааллын
II улирал
хэмжээ” сэдэвт сургалт
ХӨСҮТ
хяналтын улсын
1 өдөр
ЗӨСҮТ
байцаагчид
“Эрсдэлийн хянан магадлагаа УБ
хийх арга аргачлал” сэдэвт ХХЦХГ
сургалт
ЭУСТГ

ХМХА, хэлтсийн
Мал эмнэлгийн

III улирал
1 өдөр

50

-

Онлайн

40

-

Онлайн

20

-

Онлайн

-

Танхим
онлайн

35

40

Байгууллагын дотоод
зардлаас 1 000 000
төг

Танхим
/сертификат
олгоно/

20

Байгууллагын дотоод
зардлаас 250 000 төг

65

-

Онлайн

50

-

Онлайн

Танхим
онлайн

хяналтын улсын
байцаагчид

37

38

“Уул
уурхайн
үйл
ажиллагаанаас
байгаль
орчинд үзүүлж байгаа сөрөг
нөлөөлөл, нөхөн сэргээлт”
сэдэвт сургалт
“Байгаль
орчин,
газар,
геодези зураг зүйн салбарын
шинээр батлагдсан хууль,
дүрэм, журмын хэрэгжилтэд
анхаарах асуудал” сэдэвт
/баруун бүс/ сургалт

Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын газар
УБ
Аймаг, нийслэлийн
БОХХ
МХГ-ын Байгаль
I улирал
ГУУХХ
орчин, Геологи уул
120
1 өдөр
уурхайн хяналтын
улсын байцаагчид
УБ
Аймаг, нийслэлийн
Увс аймаг
МХГ-ын Байгаль
БОХХ
орчин, газар, геодези II улирал
120
зураг зүйн хяналтын 2 өдөр
улсын байцаагчид

-

Байгууллагын дотоод
зардлаас 500 000 төг

Танхим
онлайн
Танхим
/төвийн болон
зүүн бүсийн
сургалтыг
онлайн/

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын газар
39

40

“Нийгмийн халамж, даатгал,
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
сангуудын орлого, зарлагын
бүрдүүлэлт,
зарцуулалтад
хяналт
шалгалт
хийх
аргачлал” сэдэвт сургалт
“Хөдөлмөрийн
нөхцөлийн
хэмжилт, шинжилгээ, үнэлгээ
хийх аргачлал” сэдэвт сургалт

ХАХНХЯ
НДЕГ
НХҮЕГ
ХЭҮСМҮТөв
НХХХ

Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын нийгмийн
хамгааллын
хяналтын улсын
байцаагчид

УБ
ХААХХ
АШУИС

Аймаг, нйислэлийн
МХГ-ын
Хөдөлмөрийн эрүүл
ахуйн хяналтын
улсын байцаагчид,
ААНБ –ууд

I улирал
5 өдөр

39

Байгууллагын дотоод
зардлаас
1 500 000 төг

I улирал
3 өдөр

32

Байгууллагын дотоод
зардлаас
500 000 төг

Дадлага
танхим

Танхим

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори
Нийслэл, орон нутаг,
хилийн боомтууд
дээрх хяналтын
лабораториудын
шинжээч,
менежерүүд
Б.Бусад газрын санхүүжилтээр зохион байгуулах сургалт семинар
41

“Хяналтын
итгэмжлэгдсэн ХАБҮЛЛ,
лабораторийн
нэгдсэн ЭШСЭҮТ
сүлжээний
шинжээчдийн
сургалт, семинар”

III улирал
2 өдөр

50

Эрсдлийн удирдлага стратеги төлөвлөлтийн газар

ХАБҮЛЛ-ын дотоод
зардлаас
/6 сая төг/

Онол, дадлага,
хэлэлцүүлэг

1

Хүнсний аюулгүй байдлын
олон
улсын
хяналтын
тогтолцоо, хүнсний аюулгүй
байдалд тавих шаардлагын
талаар
мэдлэг
олгох,
мэдээлэл өгөх, байцаагчдын
чадамжийг
дээшлүүлэхэд
чиглэсэн бүсчилсэн сургалт
/Дархан-Уул, Хөвсгөл/

Дархан-Уул
Хөвсгөл
ХХААХГ
ЭУСТГ

Дархан-Уул, Хөвсгөл
аймагт үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ эрхлэгчид,
МХГ-ын хүнсний
чанар стандартын
хяналтын улсын
байцаагчид

I-II
улиралд
4 өдөр

200

Гадаад зөвлөхүүдийн
зардал болон МХЕГаас ажиллах ажилтны
зардлыг ОУСК
хариуцна.

Танхим
дадлага

Эрүүл мэнд боловсрол соёлын хяналтын газар
2

3

4

5

6

“Ерөнхий
боловсролын
сургууль, цэцэрлэгийн үйл
ажиллагаанд тавих хяналтад
эцэг
эхийн
оролцоог
нэмэгдүүлэх
нь”
сэдэвт
сургалт
“Дархлаажуулалтад
хяналт
тавих нь”

УБ
БСХХ

УБ
ЭМХХ

“Соёлын
өвийг
хадгалж УБ
хамгаалахад
иргэний БСХХ
оролцоог нэмэгдүүлэх
нь”
сэдэвт сургалт
“Эрүүл мэндийн байгууллагын УБ
хог хаягдлын менежментийн ЭМХХ
асуудалд хөндлөнгийн хяналт
тавих арга зүй “ сэдэвт
сургалт
“ОХУ-ын Буриад улсын Хүний
аюулгүй байдал, хэрэглэгчийн
эрх
ашгийг
хамгаалах
холбооны
албаны
лабораторит
хүнс,
усанд
вирус судлалын шинжилгээг

Сэлэнгэ аймаг
Сүхбаатар
боомтын ХМХА
ХХЦХГ

Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын
боловсролын
хяналтын улсын
байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын эрүүл ахуй
халдвар
хамгааллын, эм
биобэлдмэлийн
хяналтын улсын
байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын боловсрол,
соёлын хяналтын
улсын байцаагчид

I улирал
1 өдөр

56

Швейцарын хөгжлийн
агентлагын
санхүүжилтээр

Танхим

I улирал
2 өдөр

40

ДЭМБ-ын
санхүүжилтээр

Танхим

II улирал
1 өдөр

Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын эрүүл ахуй
IV улирал
халдвар хамгааллын
2 өдөр
хяналтын улсын
байцаагчдад
Хил хорио цээрийн хяналтын газар
ХМХА, хэлтсийн
Эрүүл ахуй, халдвар
хамгааллын
II улирал
хяналтын улсын
4 өдөр
байцаагчид

28

45

40

Юниско болон
Монакогийн Вант
Улсын Итгэлцлийн
сангийн төслийн
санхүүжилтээр
Азийн хөгжлийн
банкны ЭМСХХ-5
төслийн
санхүүжилтээр

ДЭМБ-ын төслийн
санхүүжилтээр
/5000 доллар/

Танхим

Танхим

Танхим
туршлага судлах

7

8

9

хийж
байгаа
туршлагыг
судлах” сэдэвт сургалт
“Хилийн боомт дээр хийгдэж
буй
ариутгал
халдваргүйтгэлийн
үйл
ажиллагаа” сэдэвт үзүүлэх
сургууль, сургалт

Өмнөговь
аймгийн
Гашуунсухайт
боомтын ХМХХ
ХХЦХГ
ЭМСЯ
ХӨСҮТ
ЗӨСҮТ

“Мал эмнэлэг ариун цэвэр ХААХХ
гарал
үүслийн
гэрчилгээ Баян-Өлгий
хэрэглэх”
болон
“Малын Хэнтий
халдварт өвчний үеийн хорио
цээрийн арга хэмжээ” сэдэвт /
Баруун, зүүн/ бүсийн сургалт
“Махны ариун цэвэр, эрүүл
ахуйн хяналт” сэдэвт сургалт

УБ
ХААХХ
УМЭАЦТЛ

ХМХА, хэлтсийн
улсын байцаагч,
ариутгагч нар
III улирал
4 өдөр

Хүнс, хөдөө аж ахуйн хяналтын газар
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын болон сумын
II-III
мал эмнэлгийн
улирал
хяналтын улсын
8 өдөр
байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
МХГ-ын мал
эмнэлгийн хяналтын
улсын байцаагчид

II улирал
1 өдөр

40

ДЭМБ-ын төслийн
санхүүжилтээр
/10000 доллар/

Танхим
үзүүлэх сургууль

40

ММЭХ, МЭ-ийн
чиглэлээр үйл
ажиллагаа эрхэлж
байгаа төсөл,
хөтөлбөрийн
санхүүжилтээр

Танхим

20

Мах боловсруулах
үйлдвэрүүдийн
санхүүжилтээр

Танхим

12

АНУ-ын ЭХЯ-ны
санхүүжилтээр

Танхим

30

АНУ Эрчим хүчний
яам.”Цөмийн
материалын хууль
бус хөдөлгөөнийг
илрүүлэх, саатуулах
төсөл”-ийн
санхүүжилтээр

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газар
10

11

12

“Цацраг идэвхт материал, УБ
цацрагийн
үүсгүүрийн ЦЦХГ
аюулгүй байдлын хяналт”
сэдэвт сургалт
“Монгол
улсын
хилийн
боомтуудад
суурилуулсан
цацрагийн
хяналтын
төхөөрөмж,
систем,
цацрагийн
хамгаалалт,
аюулгүй
байдал”
сэдэвт
сургалт
“Цөмийн материал болон
цацрагийн
хууль
бус
хөдөлгөөнийг илрүүлэх нь”
сэдэвт сургалт

УБ
ЦЦХГ
ХХЦХГ

Аймаг, нийслэлийн
мэргэжлийн
хяналтын газар,
ХМХА-ны улсын
байцаагчид
ХМХА, хэлтсийн
дарга нар

I улирал
4 өдөр

II улирал
2 өдөр

Алтанбулаг
Сүхбаатар боомтын
II улирал
боомт дахь
ХМХА-ны улсын
4 өдөр
10
ХМХА
байцаагчид
ЦЦХГ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын газар

АНУ-ын ЭХЯ-ны
санхүүжилтээр

Танхим

Дадлага

13

14

15

“Үйлдвэрлэлийн осол хурц
хордлогыг судлан бүртгэх
маягтыг нөхөх заавар болон
батлагдсан маягтын дагуу
мэдээлэл
бүртгэлийн
программд
оруулах,
боловсруулалт
хийх
аргачлал” сэдэвт сургалт
Хөдөлмөрийн хяналтын орчин
үеийн үр дүнтэй хяналтын
тогтолцоог төлөвшүүлэх нь
сэдэвт сургалт
“Хүн бүрт зохистой хөдөлмөр
эрхлэх боломжийг олгоё”
сэдэвт сургалт, зөвлөгөөн

Аймаг, нийслэл
дүүргийн
Хөдөлмөрийн
хяналтын улсын
байцаагчид

УБ
ХНХХГ

Аймаг, нийслэлийн
хөдөлмөрийн
хяналтын
байцаагчид
Аймаг, нийслэлийн
хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын
хяналтын
байцаагчид

УБ
ХНХХГ
МАОЭНХ
МҮЭХ
ХНХХГ

I улирал
2 өдөр

63

II улирал
2 өдөр

63

IV улирал
1 өдөр

50

ОУХБ, ХЯ-ны
санхүүжилтээр
5 000 000төг

Танхим
дадлага

ОУХБ, ХЯ-ны
санхүүжилтээр
5 000 000 төг

Танхим, “ Нэн
түрүүнд-ХАБ”
бага хурал

МАОЭНХ, МҮЭХ-ны
санхүүжилтээр
5 000 000төг
дүн: 20 900 000 төг

Танхим,
зөвлөгөөн

В. Гадаадын сургалт семинар.
Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газар
1

“Ураны
уурхай
болон
боловсруулах
үйлдвэрийн
хяналтын тогтолцоог бий
болгох нь” төслийн хүрээнд
зохиогдох сургалт

БНУАУ-ын
Будапешт,
ХБНГУ-ын
Берлин хот,
/ЦЦХГ/

ЦЦХГ-ын улсын
байцаагч

I улирал
28 өдөр

1

Европын Холбооноос
хэрэгжиж буй төслийн
санхүүжилтээр

Дадлага

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын газар
2

3

Олон Улсын хөдөлмөрийн
байгууллагын “Хөдөлмөрийн Итали
хяналтын тухай конвенцийн ОУХБ
шинжилгээ судалгааны арга
зүй” сэдэвт сургалт

МХЕГ-ын хөдөлмөр,
нийгэм хамгааллын
хяналтын газар,
хэлтсийн дарга нар

I улирал
5 өдөр

2

ОУХБ-ын
санхүүжилтээр

Танхим

Аймаг,нийслэлийн
МХГ-ын
БНСУ-ын
II улирал
5
хөдөлмөрийн
KOSHA-ын
Танхим
10 өдөр
Нийт-7 хүн
хяналтын
санхүүжилтээр
байцаагчид
Жич: Бусад газрын санхүүжилтээр зохион байгуулах сургалт, семинарийн зардлыг хяналтын газар,хэлтэс бүрэн хариуцана.
Хөдөлмөрийн
аюулгүй
байдал,
эрүүл
ахуйн БНСУ
чиглэлээр
мэргэжил KOSHA
дээшлүүлэх сургалт

