ЭРСДЛИЙН ЗАСАГЛАЛ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОЛОН КОМПАНИЙН ТҮВШНИЙ
ХЯМРАЛЫН ҮЕ ДЭХ УДИРДЛАГУУДЫН ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ СЕМИНАР
Эдийн засгийн хүндрэл, хямралын үед бизнесийн эзэд, компанийн дээд шатны удирдагчид өөрийн
бизнесийн үйл ажиллагаа, хэтийн төлөвт эерэгээр нөлөөлөхүйц шийдвэрийг мэдээлэл сайтай,
мэргэжлийн түвшинд, шуурхай гаргаж байх нь асар их ач холбогдолтой. Хямралын нөхцөлд
компанийн эзэд, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-өөс авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар
анхдагч эх сурвалжийн туршлагуудыг хуримтлуулан шинжлэх ажлыг олон улсын тэргүүлэх
шинжээчид хийсээр байна.
СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:
Эдийн засгийн хүндрэлийн үед үйл ажиллагаагаа хэрхэн үр ашигтай зохион байгуулж бизнест нь
учрах ирээдүйн хямралын нөлөөллийг зөөлрүүлэх урьдчилан сэргийлэхэд Монголын компаниудын
эзэд, удирдах ажилтанд туслах зорилготой.
ХАМРАХ СЭДВҮҮД:
 Эдийн засгийн хямрал ба компанийн засаглал.
 Засаглалаас сайжруулж хямралаас урьдчилан сэргийлэх нь.
 Хямралын үед бизнесийн эзэд, удирдлага, ТУЗ-ийн гишүүдээс өгөх хариу үйлдэл ба үүрэг
хариуцлага
 Хямралаас сургамж авах асуудал.
ОРОЛЦОГСОД:
Монголын компаниудын эзэд, хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн гишүүд, удирдах ажилтнууд,
компанийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдана.
СУРГАЛТЫН БҮТЭЦ:
Сургалт интерактив байдлаар оролцогчдын асуулт хариулт, кейс сургалт, харилцан бие биенийхээ
туршлагаас суралцах боломжийг дэмжих аргаар явагдана.
БАГШ НАР:
Бүх багш нар нь олон улсын түвшинд бэлтгэгдсэн Монголын цорын ганц байгууллага болох
Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төвийн сургагч багш нар хөтлөн явуулна.
СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 300 000₮ (CGDC-ийн гишүүн байгууллагууд 20% хөнгөлөлттэй)
Компани, аж ахуйн нэгжүүд өөрийн байгууллага дээрээ сургалт авах боломжтой (Төлбөрийн
хөнгөлөлттэй байж болно). Сургалтын төлбөрт холбогдох бүх зардлууд багтсан болно. Сурах бичиг,
материал, танилцуулгаар бүрэн хангана.
ХОЛБОО БАРИХ:
Утас: 7000 8084, 99105111, 88978179
Цахим шуудан: info@cgdc.org.mn

ХӨТӨЛБӨР
09.30-09.45

15 мин.

Танилцуулга, Үндсэн зарчим, Семинарын зорилго

09.45-10.15

30 мин

Өнөөгийн хүндрэлийн талаархи хэлэлцүүлэг ТУЗ-ийн гишүүд,
захирлуудын туршлага, хямралын дүр төрх, хөтлөгч хүч, түүнийг хэрхэн
олж харах, компанид нөлөөлөх үр дагаврууд

10.15-12.15

2 цаг

Хямралаас урьдчилан сэргийлэх ба Хямралтай тулж ажиллах түүний
дотор:
•
•
•
•
•

Хямралыг ойлгох нь;
Асуудлыг зохицуулахад учирдаг саад тотгор түүнийг шийдэх
боломж
Сэрэмжлүүлэх дохио,
Компанийн эзэд, ТУЗ-өөс өгөх хариу үйлдэл
Хямралаас авах сургамж

12.15-13.15

1 цаг

Өдрийн хоол

13.15-15.45

1 цаг
30 мин.

Хямралаас урьдчилан сэргийлэх ба Хямралтай тулж ажиллах

15.45-16.00

15 мин.

Завсарлага

16.00-17.00

1 цаг

Хямралтай тулж ажиллах

Эрсдлийн аудит хямралаас сэргийлэх арга болох нь
Стратегийн удирдлага

•
•

•
17.00-17.15

15 мин.

Хямралын үеийн санхүүгийн удирдлагын асуудал

Дүгнэлт

* Хөтөлбөрт зарим өөрчлөлт орж болзошгүй.

