Сургалтын хөтөлбөр - 11 сар

МББСБХолбоо

Хэзээ
Хаана

2017.11.01 өдөр
Хагас өдөр
09.00-13.00 цагт
МБХолбооны байр

2017.11.02-03 өдрүүдэд
2 өдөр
09.00-18.00 цагт
МБХолбооны байр

2017.11.10-11 өдрүүдэд
2 өдөр
08.30 цагт Драм дээр цуглана
Наранбулаг амралтын газарт

2017.11.15-17 өдрүүдэд
3 өдөр
09.00-18.00 цагт
МБХолбооны байр

2017.11.18-19 өдрүүдэд
2 өдөр
09.00-18.00 цагт
/тодорхойгүй/

2017.11.24
1 өдөр
10.00-17.00 цагт
МҮХАҮТ 507 тоот

Сэдэв

"Хөдөлмөрийн эрх зүйн
харилцаа"

"Нягтлан бодох
бүртгэлийн сургалт"

"Манлайлал 2017"

"ББСБ-ын сертификатжуулах
сургалт"

"Нөхцөл байдалд тулгуурласан
манлайлал II" ОУ-ын сургалт

"Дотоод аудит ба хяналт
шалгалт, тайлагнал"

Агуулга

ББСБ-ын өнөөгийн байдал, хэтийн
Хөдөлмөрийн хууль,
ББСБ-ын нягтлан бодох
чиг хандлага, хууль, дүрэм, журам,
хөдөлмөрийн дотоод
бүртгэл, тайлагнал,
Баг хамт олноо нэгтгэх, багаа
ББСБ-ын эрсдэл, шүүх, ШШГ
журам, гэрээни тухай,
СТОУС, татварын бүртгэл, хэрхэн үр дүнтэй идэвхижүүлэх, ажиллагаа, дотоод хяналт, компанийн
хөдөлмөрийн маргаан
нягтлан бодогчийн ёс зүй,
эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх
засаглал, байгууллагын соёл,
шийдвэрлэх, шүүхийн
тайлагналын практикт
чадвар олгох Олон улсын сургалт
үйлчилгээний стандарт, ОУ-ын
практик, ББСБ-д тулгамдаж
гардаг алдаа зөрчил
бичил санхүүгийн салбар зэрэг 14
буй бодит кэйс
модулийн хүрээнд хийгдэнэ.

Энэхүү сургалтаар ажилтануудыг
Дотоод аудит ба хяналт,
ажил үүрэг, даалгавраас
шалгалтын тухай, хэрхэн
хамааруулан 4 түвшинд хэрхэн
оновчтой зөв хэрэгжүүлэх
удирдах, манлайллын ур чадварыг
болон аудитлагдсан тайлан,
эзэмшинэ. ОУ-ын өндөр төлбөртэй
ББСБ-ын чиг хандлага
сургалтын маш хямд зардлаар авах
сэдвийн хүрээнд
боломжтой.

Сургагч багш

Хөдөлмөрийн хуулийн
мэргэшсэн өмгөөлөгч
Ц.Мөнхбат

СЗХ, ТЕХ, ММНБИ

Team work Team play Mongolia

СЗХ, МББСБХолбоо бусад
мэргэжлийн байгууллагууд

B-plus Mongolia сургалтын төв
сургагч багш Ш.Батжаргал

ТИМЗ, СЗХ

Зорилтот
бүлэг

ББСБ-ын гүйцэтгэх
захирал, хүний нөөцийн
менежер, хуульч нарт

ББСБ-ын нягтлан бодогч
нарт

Салбарын захирлууд, хүний
нөөцийн менежер, маркетингийн
менежерүүдэд

2015 оноос хойш шинээр тусгай
зөвшөөрөл авсан ББСБ-ын
удирдлагуудад /заавал суух/

ББСБ-ын удирдлагуудад

ББСБ-ын ахлах болон
ерөнхий нягтлан бодогч,
гүйцэтгэх удирдлагад

Төлбөр

нэг оролцогчийн багц үнэ
гишүүн ББСБ бол 50.000
төгрөг, гишүүн бус ББСБ
бол 150.000 төгрөг

нэг оролцогчийн гишүүн
ББСБ бол 80.000 төгрөг,
гишүүн бус бол 200.000
төгрөг

нэг оролцогчийн төлбөр гишүүн
ББСБ бол 350.000 төгрөг, гишүүн
бус ББСБ бол 500.000 төгрөг

нэг оролцогчийн гишүүн
ББСБ бол 50.000 төгрөг,
гишүүн бус бол 200.000
төгрөг

нэг оролцогчийн гишүүн ББСБ бол нэг оролцогчийн гишүүн ББСБ бол
100.000 төгрөг, гишүүн бус бол
300.000 төгрөг, гишүүн бус бол
200.000 төгрөг
400.000 төгрөг

Оролцогчийн тоо хязгаартай тул 9999-8770 утсаар болон Ariuntugs@bbsb.mn хаягаар бүртгүүлнэ үү.

