АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 11 ДҮГЭЭР САРЫН 2 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
2017.11.06-11.10
№

Хяналтын чиглэл

1

Захиргаа,
удирдлагын
хэлтэс

2

Эрүүл мэнд,
боловсрол,
хүнсний
хяналтын хэлтэс

Хийгдсэн ажил

Ирэх 7 хоногийн төлөвлөгөөт
ажил
Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны 2017 оны үйл ажиллагааны
өдрийн №01 тоот “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” тайланг гаргана
албан даалгаврыг 2017.11.03-ны өдөр нийт ажилтан албан хаагчдад МХЕГ-т зэрэг дэв шинээр авах
танилцуулж уг албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 9 заалттай болон
нэмүүлэх
албан
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
хаагчдын судалгааг хүргүүлнэ.
Нийт улсын байцаагчид 2017 оны эрсдэлийн үнэлгээг шалгуур
үзүүлэлтээр хийж шилэн хяналтын системд оруулж хянан МХЕГ-т
илгээж байна.
МХЕГ-аас зохион байгуулсан ээлжит 11 дүгээр онлайн хурлыг зохион
байгуулж 10 дахь цахим хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг
хангуулсан.
Зөрчлийн хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааг мэргэжил арга
зүйгээр ханган ажиллаж бүртгэл судалгааг тогомол цаг тухайд нь
хийж ажиллаж байна.
ЭМЧИЛГЭЭ ЧАНАР ХАЛДВАР СУДЛАЛЫН ХЯНАЛТ
2017 оны төлөвлөгөөний дагуу
Ногооннуур сумын СДЭ-д гүйцэтгэлийн шалгалт хийсэн, төлөвлөгөөт 11 сард хийх төлөвөлгөөт
шалгалтын мөрөөр хамтарсан албан шаардлагаа 15 заалтаар зөрчил шалгалт,
зөвлөн
туслах
арилгуулах үүрэг даалгавар өгөгдсөн,
одоогоор 5 заалт ажил үйлчилгээ үзүүлнэ
дуусаагүй байна. Шинэ байранд орохоор дахин гүйцэтгэлийн шалгалт 2017 оны эрсдэлийн үнэлгээг
хийнээ. Эмнэлгийн орон байртай холбоотой заалтуудыг үнэлэх хийж дуусгана
боломжгүй, шинэ барилгын сантехникийн болон урсгал засварын
ажил хийх шаардлагатай байна. Улсын комисст хүлээлгэж өгөхөд
сантехник, эрчим, эрүүл ахуйн чиглэлийн байцаагч нарыг оролцуулах
шаардлагатай байна. 65 сая төгрөгийн засвар хийгдэж байгаа.
Ногооннуур сумын эргэлтийн эмийн санд гүйцэтгэлийн шалгалт
хийсэн, эмнэлэг шинэ байранд орохоор орон байрны асуудал
шийдэгдэнэ, одоогоор эрсдэлийн хөдөлгөөн гараагүй.
Эмнэлэг, эмийн сан, ЭХНБ, ЭМТ-үүдэд эмчилгээ, эмбиобэлдмэлийн
хяналтын улсын байцаагчтай хамтарч 94 обьектэд 2017 оны
эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн.
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ХЯНАЛТ
ХХААГ-ын хүсэлтээр малд хийсэн үзлэг ангилалтын үр дүнг Сагсай,
Дэлүүн сумдаас шалгаж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн
Эрсдэлийн шалгуурыг 42 объектыг хамруулан бүртгэсэн
Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтаар Цагааннуур тосгон, Ногооннуур
сумдад ажилласан

Соёлын хяналт
Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгоны соѐлын төвийн үйл ажиллагаанд
2017 оны 3 дугаар сард хийгдсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар
өгсөн албан шаардлагын биелэлтэд мөн оны 11 дүгээр сарын 01-ний
өдөр гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийв. Хяналт шалгалтад нийт 10
ажилтан албан хаагчдыг хамруулав. Мөн сумын номын сан, орон
нутаг судлах кабинетүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж, илэрсэн
зөрчил дутагдлыг арилгуулах, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, ажлын
хариуцлага, сахилга батыг дээшлүүлэх, бүтээлч санаачилгаатай
ажиллах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, шалгалтын дүнг
орон нутгийн удирдлагуудад танилцуулж ажиллав.
БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТ
САЭТЗ, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулсан ЭМПАТИ
сургууль, шинээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн Дарын цэцэрлэг, их
засварт хамрагдсан 4-р хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд хүүхдийн ЭАХХХ-ын
улсын байцаагчтай хамтран газар дээр нь эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн
ба одоогоор 54 обьектэд эрсдэлийн үнэлгээ хийгээд байна.
Байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотогол хийж
хувийг аймгийн ОБЕГ-т даргын албан тоотоор хүргүүлсэн
Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл ахуйн хяналт
Өлгий сумын 6-р ахлах сургуулиас ирүүлсэн 44 дугаартай албан
тоотын дагуу нийт 6876 сурах бичигт “Бага, дунд боловсролын тухай”
хууль, Хүүхэд өсвөр үеийнхний сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл
ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм, Сурах бичигт
тавигдах MNS5418:2008 стандартын шаардлагуудыг хангаж буй
эсэхэд хяналт шалгалтыг
хийж эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргаж
ажилласан.
Өлгий сумын 4-р хүүхдийн цэцэрлэгт гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт
хийж эрсдэлийн түвшин тогтоож мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч
ажилласан.
2017 од нийт 60 объектод эрсдэлийн үнэлгээ хийж цахим системд
бүртгэж ажилласан
ХҮНСНИЙ ЧАНАР СТАНДАРТ ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ
Цагдаагийн газраас ирсэн шинжээч томилуулан ажиллуулах
тогтоолын дагуу “Казакстан” коньякийг хими хор судлаллын
лабораторид шинжилгээнд хамруулж, шинжилгээний дүнг үндэслэн
дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.
Иргэн А-ийн хүсэлтийн дагуу шинээр үйл ажиллагаа явуулах гэж
байгаа нарийн боовны газарт хяналт хийж мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгч, зөвлөмжөөр хангаж ажилласан.
REACH төсөлтэй хамтран хүнсний үйлдвэр үйлчилгээ явуулдаг 20
хүнд сургалт зохион байгуулж, гарын авлагаар хангаж ажилласан.
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Байгаль орчин,
дэд бүтэц,
хөдөлмөрийн
хяналтын хэлтэс

ЭМ БИОБЭЛДМЭЛИЙН ХЯНАЛТ
2017 оны 11-р сарын 03-ны өдөр ирүүлсэн иргэн Г-ийн өргөдлийн
дагуу Толбо сумын эргэлтийн эмийн сангийн эрхлэгч, эмнэлгийн
дарга нарыг шалгаж байна.
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛЫН хяналт
• Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг нэг байгууллагад хийсэн.
• 2017 оны эрсдэлийн үнэлгээг 4.2 кодтой үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ эрхлэгч этгээдийг ажилтны нийгмийн хамгааллын
үйл ажиллагаагаар эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур,
үзүүлэлтээр 420 аж ахуйн нэгж байгууллагыг үнэлсэн.Үүнд их
эрсдэлтэй-134, дунд эрсдэлтэй-186, бага эрсдэлтэй-118 аж
ахуйн нэгжийг үнэлсэн.
•
Тус аймагт үйлдвэр, үйлчилгээ, худалдаа эрхэлдэг 1-3
ажилтантай
худалдааны салбар, банк бус санхүүгийн
байгууллага, оѐдолын үйлдвэр, талх, нарийн боовны үйлдвэр
болон мал эмнэлгийн нэгжид эрсдэл хийгдээгүй болно.
ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТ
Авто замын хяналт:
• Бугат сумын 3-р багийн иргэн “А” Өлгий сумын 4-р багийн нутаг
дэвсгэрт барьж буй 20 айлын айлын орон сууцны барилгыг
цахилгааны эрчим хүчний эх үүсвэрт холбохын тулд НИКПетровисийн 1-р ШТС чиглэлийн хатуу хучилттай хотын
чанартай авто замыг зөвшөөрөлгүй сэтлэж эвдэж гэмтээсэн
тул Зөрчлийн тухай хуулийн 14.4.1-д заасны дагуу 300000
төгрөгийн шийтгэл, 950350 төгрөгийн нөхөн төлбөр ногдуулж,
нийт 1250350 төгрөгийг барагдуулав.
• Нийт 111 обьектэд эрсдлийн үнэлгээ хийлээ.
Барилгын техникийн хяналт:
• 1.Зэвсэгт хүчний 340-р ангийн 40 айлын орон сууц, Сагсай
сумын Зэвсэгт хүчний 315-р ангийн гал тогоо болон ажлын
байр, иргэн Танай, Баглан нарын барьсан 34 айлын орон
сууцны барилгын ажлыг ашиглалтад хүлээж авах комисст
ажиллав.
• 4. Сагсай сумын сургуулийн дотуур байрны сурагчдын усанд
орох барилга байгууламжийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь
танилцсан.
• 5. 2018 оны шалгалтанд хамрагдах барилга байгууламж болон
барилгын материалын үйлдвэр зэрэг обьектуудад тус тус
эрсдлийн үнэлгээ хийсэн.
ДЭД БҮТЭЦ, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТ
Тээвэр, өргөх механизмын хяналтын чиглэлээр:
• Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас ирүүлсэн 01/103 тоот

•

•

•

•

МХЕГ-ын
даргын
баталсан 01/205 тоот
урьдчилан
сэргийлэх
хяналт шалгалт хийх
удирдамжийн
хүрээнд
ажиллах.
2017 оны гүйцэтгэлийн
шалгалтын дүнг шилэн
хяналтын
системд
бүртгэх.
Эрсдлийн
шалгуур
үзүүлэлтээр
объектүүдийн эрсдлийг
тогтоож ажиллана.
2017 оны жилийн тайлан
мэдээг
гаргаж,
хүргүүлнэ.
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Нэгдсэн
лаборатори

“Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх” удирдамжийн
хүрээнд судалгаа хавсралт-2 хүснэгт,
ажлын танилцуулга
бичиж тогтоосон хугацаанд МХЕГ-ын ДБХГ-т хүргүүлэв.
Эрчим хүчний хяналтын чиглэлээр:
• Нийт 93 обьектэд эрсдлийн үнэлгээ хийлээ.
• Сагсай сумын ЕБС, ЗДТГ-аас ирүүлсэн 03/229 тоот албан
бичгийн дагуу хяналт шалгалт хийж улсын байцаагчийн 04-07002/345, Булган сумын Ёлт багийн бага сургуулийн захиралын
ирүүлсэн 27 тоот албан бичгийг судалж өмнөх жилүүдийн
эрсдлийн үнэлгээг үндэслэн улсын байцаагчийн 04-07-002/344
тоот дүгнэлт тус тус гаргаж хариу өгөв.
Харилцаа холбооны хяналтын чиглэлээр:
• МХЕГ-аас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу МХС ТӨХ-ийн газарт
тандалт судалгаа хийж хугацаанд хүргүүлэв.
• Эрсдлийн үнэлгээ 76 обьектод хийсэн.
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР, ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙН хяналт
Геологи, уул уурхайн хяналтын чиглэлээр:
• Цэнгэл сумын Ховд голын ордод ашиглалтын үйл ажиллагаа
явуулж буй СС Монголиа ХХК-д гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт
хийж, илэрсэн зөрчлийг үндэслэн зөрчлийн тухай хуулийн 15.2
дугаар зүйлийн 1.1 дэхь заалтыг үндэслэн хүнийг 50,0 мян
төгрөгөөр торгох арга хэмжээг авч
зөрчлийг арилгуулан
ажиллав.
• УИХ-ын өргөдлийн байнгын хорооноос ирүүлсэн албан бичгийн
дагуу 11 заалттай төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж МХЕГ-ын
БОГУУХГ-т уламжилав.
ХӨДӨЛМӨР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, нийгмийн хамгааллын
ХЯНАЛТ
• Хазына ШТС-д хүргүүлсэн албан шаардлагын мөрөөр
гүйцэтгэлийн шалгалт хийгдэж байна.
• Өлгий сумын 4-р бүрэн дунд сургуулийн багш нараас ирүүлсэн
өргөдөлийн мөрөөр МХГ-ын даргаар удирдамж батлуулан
төлөвлөгөөт бус шалгалтыг хийж байна.
• 2017 оны эрсдэлийн үнэлгээг “Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч
этгээдийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагаагаар
эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур, үзүүлэлт”-ээр 321,
“Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч этгээдийг хөдөлмөрийн
аюулгүй байдлын үйл ажиллагаагаар эрсдэлийн ангилалд
хамааруулах шалгуур, үзүүлэлт”-ээр 210 буюу нийт 531
объектэд хийж ажиллалаа.
Нийт 3 ААНБ-с ирсэн 9 сорьцыг 45 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийгдсэн.
Нийт 9 сорьцын

 Хүсэлтээр 5 сорьц
 Хилийн хяналтаар сорьц
 Урьдчилан сэргийлэх хяналтаар 4 сорьц
 Гомдлын мөрөр дээж
Эерэг сорьцын талаар
Өнгөрсөн долоо хоногт хийгдсэн шинжилгээнээс Скиф Сак ХХК-ий
жүүсний хуурай бодисын хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага
гарсан. Мөн Өлгий агро ХХК-с ирүүлсэн буудайнаас дотоод хорио
цээртэй хог ургамал илэрсэн байв. Үүнийг холбогдох байцаагчидад
мэдээлсэн болно.
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ЭИХХЦХХ

БӨ аймгийн МХГазрын ЭИХХЦХХэлтсийн хамт олон 2017 оны 11
дүгээр сарын 01-ны өдөр “ХИЛИЙН ХЯНАЛТ-ИРГЭН ТАНЫ
ОРОЛЦОО” сарын аяны нээлтийг Цагааннуурын авто замын шалган
нэвтрүүлэх
боомтод
зохион
байгууллаа.
Сарын аяны нээлтийн ажиллагааг улсын хилээр зорчигч иргэд, гадаад
худалдаа эрхлэгчид, гаалийн байгууллага, хил хамгаалах
байгууллагын ажилтан нарын дунд зохион байгуулан, сарын аяны
хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө болон ЭИХХЦХХэлтсийн 2017 оны
3 дугаар улиралын хугацаанд хяналтын 4 чиглэлээр 7 хяналтын
хуудас ашиглан хийгдсэн хяналт шалгалт, илрүүлсэн зөрчлийн талаар
танилцуулж, аяны хугацаанд улсын хилээр амьтан, ургамал,
тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн, хүнс, хүнсний бараа,
нефтийн бүтээгдэхүүн импортлогчдод бодис, бараа, бүтээгдэхүүнийг
импортлох, экспортлох үед хийгдэх хяналт шалгалт, бүрдүүлэх
баримт бичиг, хүлээлгэх хариуцлага зэрэг мэдээллийг зорчигчдын
танхимд байршуулж мэдээ, мэдээллээр ханган сурталчиллаа.
Мэдээг нэгтгэсэн

Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Айгерим

