
                                       

 
 

“ЭХ ОРОНЧ ХУДАЛДАН АВАЛТ, ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ–2021” ЦАХИМ 
ҮЗЭСГЭЛЭН, СЕМИНАР, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР 

 

Хугацаа Агуулга Илтгэгч/Хариуцах ажилтан 

2021.04.05 

10:00-10:30 
Худалдан авах ажиллагааны эрх 
зүйн орчин 

Сангийн яам, Худалдан авах 
ажиллагааны бодлогын хэлтсийн 
Ахлах мэргэжилтэн Л.Амгалан 

10:30-11:00 Асуулт хариулт Сангийн яам 

11:00-12:00 

Төрийн худалдан авах 
ажиллагаагаар дамжуулан эх 
оронч худалдан авалтыг дэмжих 
нь 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны 
газар, Цахим худалдан авах ажиллагаа, 
мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга 
Н.Цэрэнсамбуу 

12:00-12:30 Асуулт хариулт 
Төрийн худалдан авах ажиллагааны 
газар 

2021.04.07 

10:00-10:30 

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, 
бүтээгдэхүүний загвар, барааны 
тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай 
ойлголт 

Оюуны өмчийн газар,  
Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтсийн 
Барааны тэмдгийн шинжээч Б.Оюунцэцэн 

10:30-11:00 Зохиогчийн эрхийн тухай 
Оюуны өмчийн газар, Зохиогчын эрхийн 
хэлтсийн шинжээч Б.Номиндарь 

11:00-12:00 Асуулт хариулт Оюуны өмчийн газар 

2021.04.09 

10:00-10:30 

Олон улсын чанар стандарт 
/Хүнсний үйлдвэрлэл, гоо сайхан 
эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүний 
жишээн дээр/ 

“Экспорт олон улсын худалдааны төв” 
ТББ 

10:30-11:00 Экспортын болон цахим худалдаа 
“Экспорт олон улсын худалдааны төв” 
ТББ 

11:00-12:00 Асуулт хариулт 
“Экспорт олон улсын худалдааны төв” 
ТББ 

2021.04.12 

9:30-10:10 
BEST хөтөлбөрийн танилцуулга, 
Жижиг дунд бизнесүүдэд 
тулгардаг асуудлууд 

Х.Баасанжаргал /BEST хөтөлбөрийн 
өмгөөлөл нөлөөллийн зохицуулагч/ 

10:10-11:10 
Компанийн засаглалын тухай 
ойлголт 

П.Амармэнд /BEST хөтөлбөрийн 
компанийн засаглалын зохицуулагч/ 

11:00-12:00 Асуулт хариулт BEST хөтөлбөр 

2021.04.14 

10:00-10:30 
Чанар, стандартыг хангуулах, 
тохирлын баталгаажуулалт 
хийлгэхийн ач холбогдол 

Стандарт, хэмжил зүйн газар, 
Бүтээгдэхүүн тогтолцооны 
баталгаажуулалтын газрын дарга 
В.Ганзориг 

10:30-11:00 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчөөр тохирлын баталгаатай 
бараа бүтээгдэхүүн худалдан 
авах ба чанар стандартыг 

Стандарт, хэмжил зүйн газар, 
Бүтээгдэхүүн тогтолцооны 
баталгаажуулалтын газрын ахлах 
мэргэжилтэн Л.Золзаяа 



хангуулах, тохирлын 
баталгаажуулалт хэрхэн хийлгэх, 
дотоодод болон олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал, 
Засгийн газрын 90-р тогтоолын 
ач холбогдол 

11:00-12:00 Асуулт хариулт Стандарт, хэмжил зүйн газар 

2021.04.15 

10:00-10:30 

Арга хэмжээний нээлт 
Хөтлөгч /Арга хэмжээний хөтөлбөр, 
оролцогч талуудыг танилцуулна/ 

Нээлтийн үг 
Засгийн газрын гишүүн, Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 
З.Мэндсайхан 

Мэдээлэл 
Жижиг, дунд үйлдвэрийн газрын дарга 
Я.Эрдэнэсайхан 

2021.04.16 

10:00-10:30 
Татвар төлөлт, жижиг дунд 
үйлдвэр эрхлэгчдийн анхаарах 
асуудал 

Татварын ерөнхий газар,  
Татвар төлөгчдөд үйлчлэх газрын дарга 
Д.Хүрэлчулуун 

10:30-11:00 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан 
татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн 
өртгийн албан татварын тухай 
хууль, цахим төлбөрийн 
баримтын тухай 

Татварын ерөнхий газар,  
Татвар төлөгчдөд үйлчлэх газар, 
Татварын ахлах байцаагч Я.Батжаргал 

11:00-12:00 Асуулт хариулт Татварын ерөнхий газар 

2021.04.19 

10:00-10:30 Нийгмийн даатгал гэж юу вэ? 
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, 
Бодлогын хэрэгжилт судалгааны газрын 
дарга Ц.Ганцэцэг 

10:30-11:00 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлт, хөнгөлөлт чөлөөлөлт 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, 
Бодлогын хэрэгжилт судалгааны газрын 
дарга Ц.Ганцэцэг 

11:00-12:00 Асуулт хариулт Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 

2021.04.21 

9:30-10:30 
Шинжлэх ухаан технологийн 
сангийн төсөл хөтөлбөрийн 
танилцуулга 

Шинжлэх ухаан технологийн сан, 
Мэдээллийн сан, маркетингийн хэлтсийн 
дарга О.Билгүүн 

11:00-12:00 Асуулт хариулт Шинжлэх ухаан технологийн сан 

2021.04.23 

9:30-10:10 

Тендерийн баталгааны эх үүсвэрт 
тусгайлан хүү тооцон олгох, мөн 
урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа 
гаргах, 
Худалдааны санхүүжилтийн эх 
үүсвэрт хүү тооцон олгох, 
Гадаад болон дотоод гүйлгээний 
шимтгэлийг хөнгөлөх, 
Банкны бусад үйлчилгээний 
талаар 

Капитрон банк, Байгууллагын банкны 
газар, Харилцааны менежер Б.Батхуяг 

11.00-12.00 Асуулт хариулт Капитрон банк 

 


