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СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

НЭГ: СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

                                                     Сум, баг, анхан шатны нэгж, ААНБ, иргэд, олон нийтэд зориулсан сургалт 

1 2 3 4 5 6 7 

дд Зохион байгуулагдах сургалтууд Оролцогсод Тоо хэмжээ  Хариуцах эзэн Хугацаа Хүн өдөр 

1 Анхан шатны нэгж дэх бүртгэлийн 

ажилтны сургалт 

сумын статистик хариуцсан 
мэргэжилтнүүд, багийн Засаг 
дарга нар 

 
2 

ахлах мэргэжилтэн , 
мэргэжилтэн 

 
4,6-р сар 

 
5 

 
2 

ААНБ-ын мэдээ хариуцсан 

ажилтнуудад зориулсан сургалт 

мэдээнд хамрагддаг ААНБ-

ууд 
 
3 

ахлах мэргэжилтэн , 
мэргэжилтэн 

 
4,5,6-р сар 

 
4 

 
3 

Аймаг, сумын ЗДТГ-ын ажилтнуудад 

зориулсан сургалт 

3 сум, аймгийн ЗДТГ-ын 
ажилтнууд 

 
1 

ахлах мэргэжилтэн , 
мэргэжилтэн 

 
5-р сар 

 
2 

4 Хагас жилийн мал тооллогын сургалт  
сум,багийн ЗД нар 

 
1 

ахлах мэргэжилтэн , 
мэргэжилтэн 

 
5-р сар 

 
2 

5 Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт 
хэрэглэгчид 

 
2 

ахлах мэргэжилтэн , 
мэргэжилтэн 

 
5,10-р сар 

 
3 

6 ЕБС-ийн сурагчдад зориулсан 

сургалт 

ЕБС-ийн ахлах ангийн 

сурагчид  
1 

ахлах мэргэжилтэн , 
мэргэжилтэн 

 
11-р сар 

 
2 

7 
Оюутнуудад зориулсан сургалт 

политехникийн коллежийн 

оюутнууд 
 
1 

ахлах мэргэжилтэн , 
мэргэжилтэн 

 
11-р сар 

 
2 

8 Бүртгэлийн ажилтны сургалт   
1 

ахлах мэргэжилтэн , 
мэргэжилтэн 

 
 
5 

9 Жилийн эцсийн хүн ам, мал 

тооллогын сургалт 

 
 
 

 
1 

ахлах мэргэжилтэн , 
мэргэжилтэн 

11-р сар 
 
5 

 
 

  
    



Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 

Төрийн албан хаагчийн манлайлал, ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх 

дд Сургалтын сэдэв. Зохион байгуулагдах сургалтууд 
Тоо 

хэмжээ 
Хариуцах эзэн Хугацаа Хүн өдөр 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Хувь хүний болон 
харилцааны ур чадварыг  хөгжүүлэх 

Цагийн менежмент /Цаг ашиглалт, 
төлөвлөлт/ 

1 ахлах мэргэжилтэн 

 
 
 
 
 
 

4-7-р сар 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Хариуцлага, найдвар хүлээх чадвар 1 ахлах мэргэжилтэн 

Шинийг эрэлхийлэх, бүтээлч чадвар 1 мэргэжилтэн 

Нөлөөлөх, манлайлах  чадварыг 
хөгжүүлэх 

1 мэргэжилтэн 

Холбоо тогтоох чадвар 1 судлаач 

Ярианы болон бичгийн  соёл 1 судлаач 

Үр дүнтэй багийн ажиллагааг 
хөгжүүлэх 

1 
 

дарга 

Хувь хүний харилцаа, хандлага 1 гэрээт ажилтан 

Албан харилцааны ур чадвар 1 гэрээт ажилтан 

2 
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хууль 
эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх 
 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй 2 дарга Жилд 2 удаа 1 

Захиргааны ерөнхий хууль 1 гэрээт ажилтан 2-р улирал 1 

Зөрчлийн тухай хууль 1 гэрээт ажилтан 2-р улирал 1 

Авлигын тухай хууль, 
НАНБХАСЗАСЗУСТухай хууль 

1 ХЭЗХ 2-р улирал 1 

Төрийн албан хаагчийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 

 
3 

 
Гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх 

Англи хэлний сургалт 15 БСУГ 3-6-р сар 
 
 

 
4 

Ажлын байранд ажиллах ур чадварыг 
хөгжүүлэх 

Архив, албан хэргийн хөтлөлт, бичиг 
хэргийн стандарт 

1 
Аймгийн Архивын 

тасаг 

2-3-р улирал 

 
 
 
 

Статистикийн тухай хууль, 
Статистикийн үндэсний хөтөлбөр 

2 Дарга 

Мэдээллийн технологи, програм 
хангамж 

1 
ахлах мэргэжилтэн, 

мэргэжилтэн 

5 Эрүүл мэндээ хамгаалах Эрүүл мэндийн мэдлэгээ 
дээшлүүлье 

1 ЭМГазрын 
мэргэжилтэн 3-5-р сар  

Хөдөлгөөний хомсдлоос сэргийлэх 1 Боржигин чуулгын 
бүжгийн багш 

6 Бусад Орон нутгийн болон ҮСХорооноос 
зохион байгуулсан сургалтууд 
 
 
 

 
 

тухай бүр  



Хоёр.  СУРТАЛЧИЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ ТАРХААХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

1 2 3 4 5 6 7 

дд Зохион байгуулагдах сурталчилгаа сурталчилгаа хийх хэлбэр Тоо 
хэмжээ 

Хариуцах эзэн Хугацаа шалгуур үзүүлэлт 

1 ӨНЭЗСудалгаа, АХС- ы мэдээлэл , 
сурталчилгаа хийх 

Иргэд, ААНБ-ууд, 
судалгаанд хамрагдаж буй 
өрхүүдийг хамруулах 

4 судлаач 
улирал 

бүр 
200 хүнд хүргэсэн байх 

2 ҮСХорооноос зохион байгуулж буй 
тооллого, судалгааны сурталчилгааг 
тухай бүрд нь хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэслээр сурталчлах, хэвлэмэл 
хэлбэрээр тархаах 

хагас, бүтэн жилийн мал 
тооллогын сурталчилгааг 
хийх 

2 
ахлах мэргэжилтэн, 

мэргэжилтэн, 

 
5,11-р 

сар 
сурталчилгааг байгууллагын 

цахим хуудас, фейсбүүк хуудас, 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 

тархаах 

цаг үеийн шаардлагаар 
ҮСХорооноос явуулж буй 
тооллого, судалгааны 
сурталчилгааг хийх 

 
тухайн салбарыг 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

тухай 
бүр 

3 Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 
байдлаар сар бүрийн танилцуулга 
гарган танилцуулах 
 

хэвлэлийн бага хурал хийх, 
илтгэлийг цахим хуудсандаа 
байршуулах 
 

 
12 

ахлах мэргэжилтэн, 

сар 
бүрийн 
15-ны 
дотор 

хугацаандаа хийгдсэн байх, 
цахим хэрэглэгчдийн тоог 50 –аар 

нэмэгдүүлэх 

4 2017 оны эмхэтгэлийг гарган 
танилцуулах 

эмхэтгэлийг хэвлэн тархаах, 
цахим болон фейсбүүкээр 
сурталчлах 

1 
ахлах мэргэжилтэн , 

гэрээт ажилтан 
06-р 

сарын 30 

хугацаандаа хийгдсэн байх, 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 

тархаах, хэвлэмэл байдлаар 
тархаах 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аймгийн хүн ам, нийгэм, хөдөө аж 
ахуй, аж үйлдвэрийн мэдээллийг 

инфографик хэлбэрээр хүргэх 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хөдөө аж ахуйн салбарын 
танилцуулга бэлтгэн гаргаж ,  
байгууллагын цахим болон 
фейсбүүк хуудаст 
байршуулах , хэвлэмэл 
хэлбэрээр тархаах 

 
 
1 

 
ахлах мэргэжилтэн 

 
 

6-р 
сарын 1 

 
 
 

хугацаандаа хийгдсэн байх, 

хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 

тархаах, хэвлэмэл байдлаар 

тархаах 

аймгийн хүн ам, өрхийн 
танилцуулга танилцуулга 
бэлтгэн гаргаж ,  
байгууллагын цахим болон 
фейсбүүк хуудаст 
байршуулах , хэвлэмэл 
хэлбэрээр тархаах 

 
 
1 

 
 
 

мэргэжилтэн 

 
 

6-р 
сарын 1 

амьдарч буй орчин , 
нийгмийн үзүүлэлт 
танилцуулга бэлтгэн гаргаж ,  
байгууллагын цахим болон 
фейсбүүк хуудаст 
байршуулах , хэвлэмэл 
хэлбэрээр тархаах 

 
 
1 

 
гэрээт ажилтан 

 
 

6-р 
сарын 1 



  
3 4 5 6 7 

  аж үйлдвэр, барилга, 
худалдаа үйлчилгээний 
салбарын танилцуулга 
танилцуулга бэлтгэн гаргаж ,  
байгууллагын цахим болон 
фейсбүүк хуудаст 
байршуулах , хэвлэмэл 
хэлбэрээр тархаах 

1 дарга , мэргэжилтэн 
6-р 

сарын 1 

 

6 ҮСХорооноос зохион байгуулж буй 
тооллого, судалгааны сурталчилгааг 
тухай бүрд нь хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэслээр сурталчлах, хэвлэмэл 
хэлбэрээр тархаах 

хагас, бүтэн жилийн мал 
тооллогын сурталчилгааг 
хийх 

 
2 

ахлах мэргэжилтэн, 
мэргэжилтэн, 

 
5,11-р 

сар 

хугацаандаа хийгдсэн байна. 

ҮСХорооноос зарлагдсан 
судалгаануудын 
сурталчилгааг хийх 

4 холбогдох 
ажилтнууд 

1-4 –р 
улиралд 

7 Сум, багийн түвшинд инфографик 
бэлтгэн сурталчлах /3-аас доошгүй 
үзүүлэлтээр / 

цахим хуудас болон 
хэвлэмэл байдлаар тархаах, 
баннер гарган сурталчлах 

 
4 

ахлах мэргэжилтэн, 
мэргэжилтэн 

 хугацаандаа хийгдсэн байна. 

8 Байгууллагын танилцуулгыг бэлтгэн 
байгууллагын цахим хуудсанд 
байршуулах 

 
1 дарга, мэргэжилтэн 

 
1-р 

улирал 
хугацаандаа хийгдсэн байна. 

9 Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 
зохион байгуулах 

 Тухай 
бүр 

 
2-р 

улирал 
хугацаандаа хийгдэж олон 
нийтийг хамруулсан байна. 

 

 

 

              ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:     

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Я.ОТГОНБАЯР  


