
№ Зөвлөмж

1
Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 09 дүгээр сарын 16-ны 

өдрийн "Эмийн эргэлтийн сангийн ажиллах журам"-г мөрдөн 

ажиллах

2

ЭЭС-ийн үйл ажиллагааг стандартад нийсэн барилга , 

байгууламжид явуулж, эм, эмийн хэрэгслийн хадгалалт, 

хамгаалалтыг сайжруулж, эмийн аюулгүй байдлыг хангаж 

ажиллах

3
ЭЭС-ийн эдийн засгийн зорилтот түвшнийг тооцоолол 

судалгаа, санхүүгийн шинжилгээнд үндэслэн төлөвлөж, 

удирдах зөвлөлөөрөө батлуулан, мөрдөж ажиллах

4

Борлуулах эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэр төрөл, 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, орлого нэмэгдүүлэх 

боломжийг бүрэн ашиглан санаачилгатай ажиллаж, ашигт 

ажиллагааг нэмэгдүүлэх

5
Борлуулах эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн хувь, хэмжээг 

тогтоож, батлан хэрэгжилтийг хангуулах

6
ЭЭС-уудын авлага, өглөгийг барагдуулах арга хэмжээ авч 

ажиллах

7
Удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлүүүдийг шинэчлэн 

байгуулах, чиг үүргийг нь тодорхой болгох, ажлын үр дүнг нь 

дүгнэж тооцдог болох

8

Сумдын ЭЭС-уудын барилгын ашиглах боломж, 

ашиглалтын зардлыг судалж үзэн зориулалтын дагуу 

ашиглах

9
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тооллого тооцоог хууль 

тогтоомжийн дагуу чанартай, үлдэгдлийг тооцооо бодсон 

актаар баталгаажуулж хэвших, дотоод хяналтыг сайжруулах

10

Иргэдэд эмийн гэж нөлөөний талаарх мэдээллийг тогтмол 

хүргэж эмийн зохистой хэрэглээг хэвшүүлэх, сургалт, 

сурталчилгааг сайжруулах

Сумдын засаг дарга нарт

2021 оны Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгдэсэн санхүүгийн тайланд өгсөн зөвлөмжийн 

хэрэгжилт



Сумын нэр:

Хэрэгжилт

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 09 дүгээр 

сарын 16-ны өдрийн "Эмийн эргэлтийн 

сангийн ажиллах журам"-г мөрдлөг болгон 

аиллаж байна.

ЭЭСан нь Сум дундын эмнэлэгийн байранд 

стандартад нийцсэн барилга байгууламжид 

ажилладаг.Эм,эмийн хэрэгсэлийн хадгалалт, 

хамгаалалт,эмийн аюулгүй байдлыг ханган 

ажилладаг.

ЭЭС-ийн эдийн засгийн зорилтот түвшний  

судалгаааг гаргаж,  удирдах зөвлөлөөрөө 

батлуулах ажлыг зохион байгуулж мөрдлөг 

болгон  ажиллана.

орлого нэмэгдүүлэх боломжийг бүрэн 

ашиглан санаачилгатай ажиллаж, ашигт 

ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд санаачлага гарган 

ажиллаж байгаа.

Хэрэгжүүлэн ажилладаг

 авлага, өглөгийг барагдуулахад анхаарч 

ажиллаж байна.

Удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлүүүдийг 

шинэчлэн байгуулсан.Хяналтын зөвлөл чиг 

үүргийг шинэчилж, ажлын үр дүнг  дүгнэж 

байгаа.

ЭЭСангийн барилгыг одоогоор ашиглаагүй 

эмнэлэгийн байранд үйл ажиллагаагаа 

явуулдаг. 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тооллого тооцоог  

чанартай хийж, үлдэгдлийг тооцоо бодсон 

актаар баталгаажуулж хэвшиж байгаа.

Сургалт сурталчилгааг тогтмол явуулдаг 

Сумдын засаг дарга нарт

2021 оны Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгдэсэн санхүүгийн тайланд өгсөн зөвлөмжийн 

хэрэгжилт


