
 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022 
 

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 

28/11 

8h00: Làm việc với 

Phòng KHTC. 

S: Khảo sát sơ 

bộ Trường MN 

Trại Chuối, quận 

Hồng Bàng. 

S: Làm việc với Văn 

phòng, rà soát các 

nhiệm vụ. 

S: Làm việc với 

Phòng 

GDTX&ĐH. 

15h00: Nghe báo cáo 

về cuộc thi KHKT cấp 

thành phố (P. GDTrH 

chuẩn bị; PGĐ Đỗ 

Văn Lợi cùng dự) 

- Tiếp và làm việc với 

Vụ Giáo dục Trung 

học – Bộ GD&ĐT.   

C: Nghe báo cáo 

về cuộc thi 

KHKT cấp thành 

phố. 

C: Dự tổng kết cuộc 

thi “Thầy cô trong 

mắt em” (tại Trường 

THPT Ngô Quyền) 

- Dự Hội thi múa 

nghệ thuật quận Kiến 

An. 

C: Chỉ đạo kiểm 

tra điều kiện cấp 

phép/gia hạn 

hoạt động các cơ 

sở GDTX ngoài 

công lập 

Thứ Ba 

29/11 

8h00: Dự Hội nghị 

tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương của Đảng, 

Nhà nước, Thành phố 

về công tác phòng 

chống tham nhũng, 

tiêu cực; cập nhật, bồi 

dưỡng kiến thức thông 

tin đối ngoại năm 

2022 (Ban Giám đốc 

cùng dự). 

8h00: Dự Hội 

nghị tuyên 

truyền, phổ biến 

chủ trương của 

Đảng, Nhà nước, 

Thành phố về 

công tác phòng 

chống tham 

nhũng, tiêu cực; 

cập nhật, bồi 

dưỡng kiến thức 

thông tin đối 

ngoại năm 2022. 

- Làm việc với 

Vụ Giáo dục 

Trung học – Bộ 

GD&ĐT. 

8h00: Dự Hội nghị 

tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương của 

Đảng, Nhà nước, 

Thành phố về công 

tác phòng chống 

tham nhũng, tiêu 

cực; cập nhật, bồi 

dưỡng kiến thức 

thông tin đối ngoại 

năm 2022. 

- Tập huấn công tác 

kiểm định. 

- Kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

- Kiểm tra Trường 

THPT Nguyễn 

Khuyến. 

8h00: Dự Hội 

nghị tuyên 

truyền, phổ biến 

chủ trương của 

Đảng, Nhà nước, 

Thành phố về 

công tác phòng 

chống tham 

nhũng, tiêu cực; 

cập nhật, bồi 

dưỡng kiến thức 

thông tin đối 

ngoại năm 2022. 

C: Họp BTV Đảng ủy 

cơ quan Sở, nghe báo 

cáo về Kế hoạch 57 

(P. TCCB chuẩn bị). 

- Làm việc với Vụ 

Giáo dục Trung học – 

Bộ GD&ĐT. 

C: Họp BTV 

Đảng ủy cơ quan 

Sở, nghe báo cáo 

về Kế hoạch 57. 

- Làm việc với 

Vụ Giáo dục 

Trung học – Bộ 

GD&ĐT. 

C: Tập huấn công tác 

kiểm định. 

- Kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

C: Chỉ đạo 

hướng dẫn công 

tác kiểm tra công 

nhận lại kết quả 

PCGD, XMC các 

cấp; công tác 

đánh giá chấm 

điểm các TT 

HTCD và các 

danh hiệu học 

tập năm 2022. 

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 

30/11 

S: Chỉ đạo chấm sơ 

khảo Cuộc thi KHKT 

cấp thành phố. 

S: Chấm sơ khảo 

Cuộc thi KHKT 

cấp thành phố. 

S: Tập huấn công tác 

kiểm định. 

- Kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

S: Chỉ đạo hoàn 

thiện Hồ sơ đề 

nghị Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

công nhận đạt 

chuẩn phổ cập 

Giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 

tuổi trên địa bàn 

thành phố Hải 

Phòng. 

C: Nghe báo cáo công 

tác chuẩn bị Kỳ thi 

HSG lớp 12 Bảng B 

(P. GDTrH chuẩn bị; 

PGĐ Đỗ Văn Lợi 

cùng dự). 

C: Nghe báo cáo 

công tác chuẩn 

bị Kỳ thi HSG 

lớp 12 Bảng B. 

- Chấm sơ khảo 

Cuộc thi KHKT 

cấp thành phố. 

C: Tập huấn công tác 

kiểm định. 

- Kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

C: Chỉ đạo hoàn 

thiện Hồ sơ đề 

nghị Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

công nhận đạt 

chuẩn phổ cập 

Giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 

tuổi trên địa bàn 

thành phố Hải 

Phòng 

Thứ 

Năm 

01/12 

S: Kiểm tra khu vực 

làm đề thi HSG lớp 12 

(PGĐ Đỗ Văn Lợi 

cùng dự). 

S: Kiểm tra khu 

vực làm đề thi 

HSG lớp 12. 

S: Dự mít tinh hưởng 

ứng phòng chống 

HIV-AIDS. 

- Tập huấn công tác 

kiểm định. 

- Kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

S: Làm việc với 

Đại học Hải 

Phòng về tiến độ 

thực hiện công 

tác Bồi dưỡng 

giáo viên (P. 

GDTX&ĐH 

chuẩn bị) 

- Kiểm tra thực 

hiện nhiệm vụ 

Giáo dục mầm 

non quận Lê 

Chân  

C: Làm việc với Hội 

đồng ra đề thi HSG 

lớp 12 (PGĐ Đỗ Văn 

Lợi cùng dự). 

C: Làm việc với 

Hội đồng ra đề 

thi HSG lớp 12 

C: Tập huấn công tác 

kiểm định. 

- Kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

C: Kiểm tra thực 

hiện nhiệm vụ 

Giáo dục mầm 

non quận Lê 

Chân  

Thứ Sáu 

02/12 

S: Dự Hội nghị Thành 

ủy lần thứ 10. 

S: Kiểm tra các 

điểm thi HSG 

lớp 12. 

S: Làm việc với 

Phòng GDTH. 

S: Kiểm tra thực 

hiện nhiệm vụ 

Giáo dục mầm 

non quận Ngô 

Quyền. 



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  

C: Kiểm tra các điểm 

thi HSG lớp 12 (PGĐ 

Đỗ Văn Lợi cùng dự). 

C: Kiểm tra các 

điểm thi HSG 

lớp 12. 

C: Làm việc với Văn 

phòng, rà soát các 

nhiệm vụ chuyển đổi 

số. 

S: Kiểm tra thực 

hiện nhiệm vụ 

Giáo dục mầm 

non quận Ngô 

Quyền. 

Thứ Bảy 

03/12 

   S: Chỉ đạo tổ 

chức lớp Bồi 

dưỡng Khoa học 

tự nhiên, Lịch sử 

địa lý, Tư vấn 

tâm lý. 

   C: Chỉ đạo tổ 

chức lớp Bồi 

dưỡng Khoa học 

tự nhiên, Lịch sử 

địa lý, Tư vấn 

tâm lý. 
   

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 
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