
 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022 
 

Thứ 

ngày/tháng 

Đ/c Bùi Văn Kiệm 

Giám đốc 

Đ/c Đỗ Văn Lợi 

Phó Giám đốc  

Đ/c Phạm Quốc Hiệu 

Phó Giám đốc  

Đ/c Đỗ Thị Hòa 

Phó Giám đốc  

Thứ Hai 

21/11 

S: Rà soát tiến độ thực 

hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm của ngành 

theo kế hoạch tháng 

11/2022. 

S: Khai mạc 

thẩm định ngân 

hàng câu hỏi thi 

HSG lớp 12 

Bảng B, môn 

Tiếng Anh, Công 

nghệ. 

S: Dự sinh hoạt định 

kỳ tháng 11/2022 

Chi bộ Văn phòng. 

S: Dự sinh hoạt 

định kỳ tháng 

11/2022 Chi bộ 

GDTX&ĐH. 

14h00: Dự họp 

UBND thành phố. 

  

15h00: Nghe báo cáo 

về việc giao biên chế 

năm 2023 (P. TCCB 

chuẩn bị; PGĐ Đỗ 

Văn Lợi cùng dự). 

C: Rà soát kế 

hoạch chấm sơ 

khảo cuộc thi 

KHKT thành 

phố. 

- Rà soát kế 

hoạch kiểm tra 

chuyên môn cấp 

THCS, THPT. 

C: Dự họp Hội Chữ 

thập đỏ Thành phố. 

C: Chỉ đạo triển 

khai bồi dưỡng 

Modul 3 trên hệ 

thống LMS. 

Thứ Ba 

22/11 

8h00: Làm việc với P. 

GDTX&ĐH, Trung 

tâm 

GDKTTHHN&BDNG 

về đề xuất của Trung 

tâm (P. GDTX&ĐH, 

Trung tâm chuẩn bị; 

PGĐ Đỗ Thị Hòa, 

lãnh đạo các phòng 

TCCB, GDMN, 

GDTH, GDTrH cùng 

dự). 

S: Kiểm tra và 

thống nhất báo 

cáo về NQ51, 

NQ88 về đổi 

mới chương 

trình GDPT 

2018. 

S: Dự Hội nghị Báo 

cáo viên thành phố. 

- Dự diễn tập phòng 

thủ tại Sở KHCN. 

8h00: Làm việc 

với P. 

GDTX&ĐH, 

Trung tâm 

GDKTTHHN&B

DNG về đề xuất 

của Trung tâm. 

- Chỉ đạo ban 

hành văn bản; 

chuẩn bị các điều 

kiện cơ sở vất 

chất tổ chức bồi 

dưỡng cán bộ, 

giáo viên mầm 

non thực hiện 

ứng dụng 

phương pháp 

STEAM trong 

các cơ sở giáo 

dục mầm non. 

C: Rà soát nội dung 

Họp Hội đồng chuyển 

đổi vị trí kế toán. 

C: Khảo sát sơ 

bộ Trường Mầm 

non Tam Hưng 

huyện Thuỷ 

Nguyên. 

C: Dự Tập huấn tại 

Hội Chữ thập đỏ 

thành phố. 

- Dự diễn tập phòng 

thủ tại Sở KHCN. 

C: Phối hợp khảo 

sát sơ bộ Trường 

Mầm non Tam 

Hưng, huyện 

Thuỷ Nguyên. 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /TB-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 11 năm 2022 



Thứ 

ngày/tháng 

Đ/c Bùi Văn Kiệm 

Giám đốc 

Đ/c Đỗ Văn Lợi 

Phó Giám đốc  

Đ/c Phạm Quốc Hiệu 

Phó Giám đốc  

Đ/c Đỗ Thị Hòa 

Phó Giám đốc  

Thứ Tư 

23/11 

8h00: Họp Hội đồng 

chuyển đổi vị trí kế 

toán - phiên thứ II (P. 

TCCB chuẩn bị). 

8h00: Họp Hội 

đồng chuyển đổi 

vị trí kế toán - 

phiên thứ II 

- Khảo sát sơ bộ 

các trường Tiểu 

học Hoà Bình, 

Tân Liên huyện 

Vĩnh Bảo. 

8h00: Họp Hội đồng 

chuyển đổi vị trí kế 

toán - phiên thứ II.  

- Làm việc với 

Phòng GDTH, rà 

soát các nội dung 

tổng kết Hội thi 

GVGD thành phố. 

8h00: Họp Hội 

đồng chuyển đổi 

vị trí kế toán - 

phiên thứ II. 

14h00: Nghe báo cáo 

về công tác bồi dưỡng 

giáo viên theo kế 

hoạch năm 2022 (P. 

GDTX&ĐH chuẩn bị). 

C: Khảo sát sơ 

bộ Trường Tiểu 

học Tam Đa, 

huyện Vĩnh Bảo. 

- Rà soát nội 

dung kiểm tra 

của Đảng uỷ 

Khối các cơ quan 

thành phố. 

14h00: Dự Hội nghị 

trực tuyến tăng 

cường đẩy mạnh 

công tác phòng 

chống dịch và công 

tác tiêm chủng 

phòng Covid-19 (P. 

GDMN, 

GDTH,GDTrH, 

GDTX&ĐH cùng 

dự). 

C: Chỉ đạo tổng 

hợp đôn đốc 

công tác hoàn 

thiện thông tin 

trên cơ sở dữ liệu 

ngành đối với 

GDTX. 

Thứ 

Năm 

24/11 

8h00: Nghe báo cáo 

về kết quả kiểm tra tại 

một số đơn vị (Thanh 

tra Sở chuẩn bị; PGĐ 

Đỗ Văn Lợi, PGĐ 

Phạm Quốc Hiệu cùng 

dự). 

8h00: Nghe báo 

cáo về kết quả 

kiểm tra tại một 

số đơn vị.  

- Thẩm định 

ngân hàng câu 

hỏi thi HSG 

Bảng B môn Tin 

học. 

- Khảo sát sơ mộ 

Trường Mầm 

non Nam Hưng 

huyện Tiên 

Lãng. 

8h00: Nghe báo cáo 

về kết quả kiểm tra 

tại một số đơn vị.  

- Dự Hội nghị công 

tác QP-AN Quận 

Hồng Bàng. 

- Cập nhật các nhiệm 

vụ kinh tế đối ngoại. 

S: Chỉ đạo kiểm 

tra điều kiện cấp 

phép/gia hạn 

hoạt động các cơ 

sở GDTX ngoài 

công lập. 

14h30: Làm việc với 

Đoàn kiểm tra Đảng 

uỷ Khối các cơ quan 

thành phố về công tác 

Dân vận. 

14h30: Làm việc 

với Đoàn kiểm 

tra Đảng uỷ Khối 

các cơ quan 

thành phố về 

công tác Dân 

vận. 

14h30: Làm việc với 

Đoàn kiểm tra Đảng 

uỷ Khối các cơ quan 

thành phố về công 

tác Dân vận. 

C: Phối hợp chỉ 

đạo chấm sáng 

kiến ngành giáo 

dục năm 2022. 



Thứ 

ngày/tháng 

Đ/c Bùi Văn Kiệm 

Giám đốc 

Đ/c Đỗ Văn Lợi 

Phó Giám đốc  

Đ/c Phạm Quốc Hiệu 

Phó Giám đốc  

Đ/c Đỗ Thị Hòa 

Phó Giám đốc  

Thứ Sáu 

25/11 

S: Dự chuyên đề môn 

Toán lớp 7 tại Trường 

THCS Lương Khánh 

Thiện, quận Kiến An. 

S: Dự chuyên đề 

môn Toán lớp 7 

tại Trường 

THCS Lương 

Khánh Thiện, 

quận Kiến An. 

- Khảo sát sơ bộ 

Trường THCS 

Dũng Tiến, 

huyện Vĩnh Bảo. 

S: Làm việc với Văn 

phòng rà soát các 

nhiệm vụ chuyển đổi 

số. 

S: Thông báo kết 

luận kiểm tra 

trường mầm non 

có yếu tố nước 

ngoài trên địa 

bàn quận Dương 

Kinh. 

14h00: Ban Giám đốc 

giao ban và làm việc 

với Phòng TCCB. 

14h00: Ban 

Giám đốc giao 

ban và làm việc 

với Phòng 

TCCB. 

- Kiểm tra, thẩm 

định ngân hàng 

câu hỏi thi HSG 

Bảng B. 

14h00: Ban Giám 

đốc giao ban và làm 

việc với Phòng 

TCCB. 

- Làm việc với Văn 

phòng rà soát các 

nhiệm vụ thi đua, 

khen thưởng. 

14h00: Ban 

Giám đốc giao 

ban và làm việc 

với Phòng 

TCCB. 

- Thông báo kết 

luận kiểm tra 

trường mầm non 

có yếu tố nước 

ngoài trên địa 

bàn quận Hồng 

Bàng. 

Thứ Bảy 

26/11 

    

    

   

Ghi chú: Căn cứ vào tình hình cụ thể, lịch làm việc của Ban Giám đốc có thể thay đổi, điều chỉnh 

phù hợp./. 
 

Nơi nhận:    

- Ban Giám đốc Sở;  

- Văn phòng CĐ ngành; 

- Các đơn vị thuộc Sở;  

    - Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 Trần Tiến Chinh 
 


		2022-11-21T17:41:21+0700
	Việt Nam
	Trần Tiến Chinh <trantienchinh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-21T18:00:10+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-21T18:00:11+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-21T18:00:11+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




