АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2018 оны 06 сарын 22

Сүхбаатар сум

“Газрын тосны салбарын ажилтны өдөр” ба “Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр” -ийг
тохиолдуулан шатахуун түгээх газрын ажилтнуудын дунд тэдгээрийн мэдлэг, чадварыг
дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор
“Чадварлаг хамт олон” сэдэвт ажил мэргэжлийн уралдаан, спортын тэмцээнийг зохион
байгууллаа. Үүнд:
1. 2018 оны 06 сарын 06-ны өдөр Шатахуун түгээх газрын ажилтнуудын мэдлэг,
чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Хэмжил зүйн талаарх мэдээлэл”, “ Шатахуун түгээх
станц. Техникийн шаардлага MNS 4628-2013 стандартын талаар, “Хөдөлмөр хамгаалал,
аюулгүй ажиллагаа, Шатахуунаар хангах мэргэжлийн анги”, Анхан шатны тусламж
үзүүлэх” тухай үзүүлэн сургалтын арга хэмжээг зохион байгуулж Сүхбаатар, Шаамар
суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 6 байгууллагын 34 ажилтан хамрагдлаа.

2. Шатахуун түгээх газрын ажилтнуудын дунд “Чадварлаг хамт
олон”
ажил мэргэжлийн уралдааныг 2018 оны 06 сарын 19-ний өдөр “Их Монгол” амралтын
газар
зохион
байгуулахад“НИК”,
“Шунхлай”,
“Тэс
Петролиум”,”Сод Монгол”, “Дашваанчил” ХХК-ны баг
тамирчид оролцов.
Ажил мэргэжлийн уралдаанд байгууллага бүрээс 5 хүний
бүрэлдэхүүнтэй баг оролцож, нийт 7 шалгуураар 1-5 онооны
үзүүлэлтээр үнэлж дүгнэлээ. Үүнд:
1. Багийн танилцуулга /мэндчилгээ/
2. Багийн хувцаслалт, зохион байгуулалт
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3.
4.
5.
6.

Мэргэжлийн асуулт хариултын тэмцээн
Эвлүүлэг- Си системийн үндсэн 7 нэгжүүдээр эвлүүлэг хийлгэх
Баг бүрээс 1 гишүүн 5 асуулттай мэргэжлийн тест бөглөж мэдлэг чадвараа сорих
Багууд нь гэрийн даалгавар болгож А3 хэмжээтэй цаасан дээр “Шатахууны
хэмнэлт” сэдэвт 1 ширхэг шог зургийг гараар зурж бэлдэж ирэх

7. Онцгой байдлын газраас бэлтгэсэн буухиа тэмцээн

Ажил мэргэжлийн уралдааны нийлбэр дүнгээр 59,5
оноогоор "НИК" ХХК-ны баг тамирчид тодорч
"Metrology-20" шилжин явах цомын эзэн, Өргөмжлөл,
100000 төгрөгөөр шагнуулав. “НИК” ХХК-ны баг
тамирчид 3 дахь удаагаа энэхүү цомыг авч байгаа тул
үүрд хадгалуулахаар боллоо.
57,5 оноогоор Дэд байранд "Шунхлай" ХХК-ны баг
орж, Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, Гутгаар байранд 49,5
оноогоор "Сод монгол" ХХК-ны баг тамирчид орж
Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар тус тус шагнагдлаа.
3. Шатахуун түгээх станцын ажилтнуудыг ойртон нягтруулах, чөлөөт цагийг зөв
боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор спортын гар бөмбөг, олс таталтын тэмцээнийг зохион
байгуулав.
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Спортын төрлөөр "Тэс Петролиум" ХХК-ны баг тамирчид тэргүүлж Нефтийн
салбарын шилжин явах цом, “Алтан медаль”,"НИК" ХХК-ны тамирчид “Мөнгөн медаль”,
"Шунхлай" ХХК-ны баг тамирчид “Хүрэл медаль” хүртлээ.
Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулсан нь Шатахуун түгээх газрын ажилтнуудын
мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, болзошгүй тохиолдлуудыг даван туулах дадал олгох,
ажлын туршлагаа харилцан солилцох, суралцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн, нефтийн
салбарын хамт олныг ойртуулан нягтруулах, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд
сайхан үр дүнтэй ажил болж, шатахуун түгээх ажилтнуудын хүсэн хүлээдэг уламжлалт
арга хэмжээний нэг болсон билээ.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС
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