
Энэ 

өдрийн 

мэндийг 

хүргэе



Сумдын ЭМТ

Алтанбулаг авто 

замын боомт

Ковид-19 цар тахлын үеийн ажлын 

талбар

Сүхбаатар гаалийн 

гүний хяналтын 

талбай

Сүхбаатар төмөр 

замын зангилаа

Алтанбулаг 

чөлөөт бүс

Олон улсын 

авто зам

Оршуулга 

Сүхбаатар төмөр 

замын боомт

Сонгууль

Айл өрх,  аж 

ахуйн нэгж



Байгуулагын хүний нөөц

Сүхбаатар 

төмөр замын 

боомт

Иргэд татан авалт

• 1110 иргэн

• 37  вагон

• 3300 Тээш

• Батлагдсан болон 

сэжигтэй 

тохиолдол 

зөөвөрлөх

10 ажилтан, 2 дуудлагын баг, 2 автомашин

Алтанбулаг 

авто замын 

боомт

Олон улсын ачаа 

тээвэр,татан авалт

• 1922 Иргэн

• 150 гаруй Автобус

• 10 Вагон

• 5780 Тээш

• Пасспорт, бусад 

бичиг баримт

• Сургалт, хяналт

• Ачаа тээвэр

• Батлагдсан болон 

сэжигтэй 

тохиолдол 

зөөвөрлөх-217

Сүхбаатар 

гаалийн гүний 

хяналтын талбай

Орон нутгийн ачаа 

тээвэр

• 879 камаз /мод/ 

• 1500 гаруй тир сэлгэн 

ачилт

• 750 АБАЗШНБоомт 

/улаан бүс/

• тн ачаа бараа

Сүхбаатар 

төмөр замын 

зангилаа

Тусгай байгууламж

• 36 хоног томилгоот 

баг

• депо, бето, вокзал, 

агент бусад

Олон улсын 

авто зам

Осол гэмтэл

• Маршрут дагуу 

эрсдлийн үнэлгээ-2

• 40 км

• Осол- 2

• Осолд дөхсөн 

тохиолдол – 24

• Орон нутгийн бараа 

ачаа



Байгуулагын хүний нөөц

Айл өрх, аж ахуйн 

нэгж

Эцсийн болон у/с 

халдваргүйтгэл

• 1500 Айл өрх

• 320 Аан /давхардсан 

тоогоор/

• 998110 м2 талбай

• 99100 литр /0,06%-

ийн жавелион/

• 40050 литр /0,5%-ийн 

гипохлорид кальци/

• 227 кг гипохлорид 

кальци хуурайгаар  

Тус төв нь 2004 оноос хойш одоог хүртэл 1.. ажилтны бүтэц орон тоотойгоор ажиллаж байгаа ба УАЗ Хантер -

1, УАЗ Фургон – 1 автомашинтайгаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

Сумдын ЭМТ

Оношлогоо, эмчилгээ

• 10 сум эмчилгээний 

тасаг нээх үеийн 

халдваргүйтгэл, сургалт

• 18 /давхардсан тоогоор/ 

суманд бэлэн байдлын 

сургалт

• 5 сум бүх нийтийн 

илрүүлэг шинжилгээ

Сонгууль

Ерөнхийлөгч, Их хурал, 

Орон нутаг

• Зохион байгуулалт

• Сургалт 

• Саналын хуудас 

халдваргүйжүүлэх

• Санал авах байр 

халдваргүйтгэл

Оршуулга 

16 тохиолдол



Үр дүн

• Салбарын 

байгууллагын нэр хүнд

• Ажилчдын багаар 

ажиллах чадвар 

чадавхи сайжирсан

• Дэгдэлтийн үеийн 

бүтэц зохион 

байгуулалт, хүний 

нөөцийн 

хуваарьлалтыг 

оновчтой хийх

• Туршлага / ковидын 

прогнозыг урьдчилан 

хил, гаалийн 

ажилчдад хичээл 

заасан.

Ололт амжилт

• Гипер арга хэмжээ

• Шаардлагагүй арга 

хэмжээ

• Хүний нөөцийн 

хүрэлцээгүй байдал

• Ажилчдын эрх 

хөндөгдөх

• Ажлын ачаалал

• Үндсэн үйл ажиллагаа 

алдагдах, орхигдох

Дутагдалтай тал



Гарч буй хүндрэл, шийдэх арга зам

Арга зам, гарах үр дүн
• Шийдвэр гаргагч нарт гүйцэтгэж 

бус ажил үүргийн онцлог, түүнтэй 

холбоотой гарах үр дүнг 

тайлбарлах

01

Арга зам, гарах үр дүн

• Бусад хамтран ажиллаж буй бүхий 

байгууллагуудын чиг үүргийг 

тодорхой болгох, Салбар дундын 

хамтын ажиллагаа ойлголцол 

муутай, 

02

Арга зам, гарах үр дүн
• Орон нутгийн эрх бүхий 

халдваргүйтгэлийн а.а.н-ийг 

чадавхжуулах

• Хүний нөөцийг цаашид анхаарах

03

Хариу арга хэмжээ
• Гипер арга хэмжээ

• МУ-ын Шадар сайдын 108 

тушаал 
01

Хүлээлгэсэн чиг үүрэг
• Үүрэг хариуцлагын үл ойлголцол

• Мэргэжлийн хяналтын алба,  

ХМХА-ЗӨСТ, СЭМТөв , Хилийн 

боомтын зөвлөл

02

Хамрах хүрээ, ачаалал
• Ажлын ачаалал

• Эхэн үеийн хүний нөөц болон 

дуудлагын машины хүрэлцээ

03



БАЯРЛАЛАА


