
 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022 
 

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 

19/12 

8h00: Dự Hội nghị 

kiểm điểm, đánh 

giá, xếp loại tổ 

chức đảng và đảng 

viên toàn cơ quan 

(BCH Đảng bộ cơ 

quan cùng dự). 

8h00: Dự Hội 

nghị kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại 

tổ chức đảng và 

đảng viên toàn cơ 

quan 

8h00: Dự Hội nghị 

kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại tổ chức đảng 

và đảng viên toàn cơ 

quan 

S: Chỉ đạo kiểm 

tra điều kiện cấp 

phép/gia hạn hoạt 

động các cơ sở 

GDTX ngoài 

công lập 

C: Làm việc với 

Đại học Hải Phòng 

về việc thực hiện 

Nghị định 116 

(PGĐ Đỗ Thị Hòa, 

P. TCCB, P. 

GDTX&ĐH cùng 

dự). 

C: Khảo sát chính 

thức Trường 

Mầm non Tam 

Hưng - huyện 

Thủy Nguyên. 

14h30: Làm việc với 

Đài PTTH Hải Phòng. 

 

16h00: Làm việc với 

Văn phòng và Viettel 

Hải Phòng về trục 

CSDL ngành. 

 

- Dự Tập huấn công tác 

xã hội và tư vấn tâm lý. 

C: Làm việc với 

Đại học Hải 

Phòng về việc 

thực hiện Nghị 

định 116 

- Dự Hội nghị 

BCH Hội Nữ trí 

thức Việt Nam 

thành phố. 

- Dự họp Hội 

đồng trường Đại 

học Hải Phòng 

khóa II. 

Thứ Ba 

20/12 

S: Dự Hội nghị 

trực tuyến của 

Chính phủ. 

S: Khảo sát chính 

thức Trường 

Mầm non Nam 

Hưng - huyện 

Tiên Lãng 

S: Dự Hội thảo chuyển 

đổi số trong giáo dục 

tại Bộ GD&ĐT 

- Chỉ đạo Tập huấn sử 

dụng tài liệu, sổ tay 

công tác xã hội và tư 

vấn tâm lý học đường 

S: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

C: Nghe báo cáo 

đề xuất phương án 

phát hành tài liệu 

giáo dục địa 

phương (PGĐ Đỗ 

Văn Lợi, P. GDTH, 

GDTrH, KHTC 

cùng dự) 

C: Nghe báo cáo 

đề xuất phương 

án phát hành tài 

liệu giáo dục địa 

phương. 

- Họp Hội đồng 

ra đề tuyển dụng 

viên chức giáo 

viên THPT năm 

2022. 

- Chỉ đạo khảo 

sát chính thức 

Trường Mầm non 

Trại Chuối - quận 

Hồng Bàng. 

C: Dự Hội thảo chuyển 

đổi số trong giáo dục 

tại Bộ GD&ĐT 

- Chỉ đạo Tập huấn sử 

dụng tài liệu, sổ tay 

công tác xã hội và tư 

vấn tâm lý học đường. 

- Dự Hội nghị bình xét 

sinh viên 5 tốt Thành 

Đoàn. 

C: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

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  12  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 

21/12 

S:  S: Rà soát kế 

hoạch kiểm tra 

chuyên môn cấp 

Trung học. 

S: Dự Lễ hội Đền 

Trạng Trình Nguyễn 

Bỉnh Khiêm. 

- Chỉ đạo Tập huấn sử 

dụng tài liệu, sổ tay 

CTXH và TVTL học 

đường. 

S: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

C: Nghe đề xuất 

nhiệm vụ chuyển 

đổi số năm 2023 

(PGĐ Phạm Quốc 

Hiệu, Tổ trưởng tổ 

CĐS cùng dự). 

C: Kiểm tra Hội 

đồng biên soạn 

tài liệu giáo dục 

địa phương lớp 8, 

lớp 11. 

C: Nghe đề xuất nhiệm 

vụ chuyển đổi số năm 

2023. 

- Chỉ đạo Kiểm tra 

chuyên môn GDTH 

Phòng GD&ĐT Tiên 

Lãng. 

- Dự Hội thảo chuyển 

đổi số thành phố. 

- Chỉ đạo Tập huấn sử 

dụng tài liệu, sổ tay 

công tác xã hội và tư 

vấn tâm lý học đường. 

C: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

Thứ Năm 

22/12 

8h00: Dự Sơ kết 

và giới thiệu mô 

hình điểm chương 

trình “Tôi yêu Việt 

Nam” (tại trường 

Mầm non 8/3 quận 

Ngô Quyền, PGĐ 

Đỗ Thị Hòa cùng 

dự) 

S: Kiểm tra kế 

hoạch thi học 

sinh giỏi cấp 

thành phố môn 

Toán và các môn 

KHTN bằng tiếng 

Anh. 

S: Dự Hội thảo phòng 

chống dịch ở trẻ em tại 

Bộ GD&ĐT. 

8h00: Dự Sơ kết 

và giới thiệu mô 

hình điểm chương 

trình “Tôi yêu 

Việt Nam” 

C: Rà soát các nội 

dung kiểm điểm 

tập thể, cá nhân 

Ban Giám đốc năm 

2022. 

C: Kiểm tra kế 

hoạch của Ban 

sát hạch tuyển 

dụng viên chức 

giáo viên THPT 

năm 2022. 

C: Chỉ đạo Kiểm tra 

chuyên môn GDTH 

Phòng GD&ĐT Thủy 

Nguyên. 

C: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

Thứ Sáu 

23/12 

S: Kiểm tra công 

tác chuẩn bị tuyển 

dụng viên chức 

giáo viên THPT 

năm 2022. 

C: Làm việc với 

Hội đồng ra đề 

tuyển dụng viên 

chức giáo viên 

THPT năm 2022. 

S: Làm việc với các 

đơn vị về Trục CSDL 

ngành (Văn phòng 

chuẩn bị) 

S: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

14h00: Kiểm điểm 

tập thể, cá nhân 

Ban Giám đốc năm 

2022. 

14h00: Kiểm 

điểm tập thể, cá 

nhân Ban Giám 

đốc năm 2022. 

14h00: Kiểm điểm tập 

thể, cá nhân Ban Giám 

đốc năm 2022. 

14h00: Kiểm 

điểm tập thể, cá 

nhân Ban Giám 

đốc năm 2022. 

- Chỉ đạo quản lý 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 



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 Bảy 

24/12 

7h15: Chỉ đạo Hội 

đồng tuyển dụng 

viên chức giáo viên 

THPT năm 2022 

(tại Trường THPT 

Thái Phiên). 

 7h15: Dự tuyển dụng 

viên chức giáo viên 

THPT năm 2022 (tại 

Trường THPT Thái 

Phiên). 

S: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

14h00: Dự Đại hội 

điểm công đoàn 

Trường THPT Cát 

Bà nhiệm kỳ 2023-

2028. 

19h00: Dự tiếp xúc 

CBQL, CBCĐ 

khối THPT và đơn 

vị trực thuộc. 

  C: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

Chủ nhật 

25/12 

S: Dự “Tết sum 

vầy 2023” do Công 

đoàn ngành tổ 

chức. 

  S: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

   C: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 
   

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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