
 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 30/01/2023 đến ngày 04/02/2023 
 

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 

30/01 

8h00: Kiểm tra 

nền nếp hoạt động 

các đơn vị giáo 

dục. 

9h00: Nghe báo 

cáo về giao số 

người làm việc các 

Trường THPT và 

đơn vị trực thuộc 

(P. TCCB chuẩn 

bị) 

8h00: Họp 

UBND thành phố 

về danh mục 

công trình xây 

dựng nông thôn 

mới kiểu mẫu (tại 

Trụ sở UBND 

thành phố) 

S: Kiểm tra nền nếp 

hoạt động các đơn vị 

giáo dục. 

S: Kiểm tra hoạt 

động các đơn vị 

giáo dục. 

- Chỉ đạo Chấm 

sơ khảo các dự án 

tham dự cuộc thi 

"Học sinh sinh 

viên với ý tưởng 

khởi nghiệp" năm 

học 2022 – 2023. 

C: Kiểm tra nền 

nếp hoạt động các 

đơn vị giáo dục. 

C: Kiểm tra nền 

nếp hoạt động 

các đơn vị giáo 

dục. 

C: Kiểm tra nền nếp 

hoạt động các đơn vị 

giáo dục. 

C: Kiểm tra nền 

nếp hoạt động các 

đơn vị giáo dục. 

-Chỉ đạo Chấm sơ 

khảo các dự án 

tham dự cuộc thi 

"Học sinh sinh 

viên với ý tưởng 

khởi nghiệp" năm 

học 2022 - 2023 

Thứ Ba 

31/01 

S: Làm việc với 

Trung tâm đào tạo 

và chuyển giao 

công nghệ ĐHQG 

HN (PGĐ Phạm 

Quốc Hiệu, P. 

GDTrH cùng dự). 

 

S: Thực hiện quy 

trình luân chuyển 

PHT tại Trường 

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, 

THPT Nguyễn 

Khuyến. 

S: Rà soát các nhiệm 

vụ chuyển đổi số (Văn 

phòng chuẩn bị). 

 

 

S: Chỉ đạo  Rà 

soát kiện toàn 

giáo viên cốt cán 

các bộ môn văn 

hóa ngành học 

GDTX cấp 

THPT. 

C: Rà soát các 

nhiệm vụ công tác 

kế hoạch – tài 

chính năm 2023. 

 

C: Công bố 

Quyết định bổ 

nhiệm lại PHT tại 

Trường THPT Tô 

Hiệu, THPT Trần 

Nguyên Hãn. 

C: Rà soát các nhiệm 

vụ chuẩn bị sơ kết 

HKI, tổng kết thi GVG 

đối với Giáo dục tiểu 

học (Phòng GDTH 

chuẩn bị). 

C: Chỉ đạo 

Hướng dẫn, bồi 

dưỡng bổ sung  

Modul 1,2, 3, trên 

hệ thống LMS. 
 

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  01  năm 2023 



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 

01/02 

S: Làm việc với P. 

KHTC về nhiệm 

vụ năm 2023. 

 

 

S: Kiểm tra Kế 

hoạch thi GVDG 

thành phố THCS. 

 

 

S: Rà soát các nhiệm 

vụ công tác thanh tra 

HKII (Thanh tra Sở 

chuẩn bị). 

 

 

S: Chỉ đạo Kiểm 

tra hồ sơ, điều 

kiện cấp phép/gia 

hạn hoạt động các 

cơ sở GDTX 

ngoài công lập. 

C: Làm việc với 

huyện An Dương 

về xây dựng 

Trường THPT An 

Dương (dự kiến). 

C: Làm việc với 

huyện An Dương 

về xây dựng 

Trường THPT 

An Dương (dự 

kiến). 

C: Rà soát công tác cấp 

phép hoạt động, công 

tác kiểm tra các Trung 

tâm tư vấn du học (Văn 

phòng chuẩn bị). 

C: Chỉ đạo hướng 

dẫn, bồi dưỡng bổ 

sung  Modul 1,2, 

3, trên hệ thống 

LMS. 

Thứ Năm 

02/02 

8h00: Dự tiếp xúc 

thanh niên chuẩn 

bị lên đường nhập 

ngũ Quận Hải An. 

S: Kiểm tra: 

- Tổ chức ôn thi 

HSG QG; 

- Xây dựng giai 

đoạn 3 Trường 

THPT chuyên 

Trần Phú. 

S: Rà soát các nhiệm 

vụ công tác tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm 

học 2023-2024. 

S: Chỉ đạo hướng 

dẫn, bồi dưỡng bổ 

sung  Modul 1,2, 

3, trên hệ thống 

LMS. 

14h00: Tổng kết 

công tác Đảng bộ 

cơ quan Sở năm 

2022. 

14h00: Tổng kết 

công tác Đảng bộ 

cơ quan Sở năm 

2022. 

14h00: Tổng kết công 

tác Đảng bộ cơ quan 

Sở năm 2022. 

14h00: Tổng kết 

công tác Đảng bộ 

cơ quan Sở năm 

2022. 

Thứ Sáu 

03/02 

8h00: Dự Kỷ niệm 

93 năm Ngày 

thanh lập Đảng (tại 

TTHN thành phố) 

S: Xây dựng Kế 

hoạch Lễ ra quân 

thi HSG và 

KHKT cấp QG 

S: Rà soát việc thực 

hiện các nhiệm vụ 

CCHC các phòng 

CMNV, việc tiếp nhận 

và giải quyết thủ tục 

hành chính tại bộ một 

cửa. 

S: Chỉ đạo Hướng 

dẫn công tác phổ 

cập giáo dục năm 

2023. 

14h00: Làm việc 

với P. GDTX&ĐH 

về công tác phổ 

cập (PGĐ Đỗ Thị 

Hòa, PGĐ Đỗ Văn 

Lợi, P. GDTrH 

cùng dự) 

 

17h00: Giao ban 

cán bộ chủ chốt cơ 

quan Sở. 

14h00: Làm việc 

với P. 

GDTX&ĐH về 

công tác phổ cập. 

- Kiểm tra biên 

soạn tài liệu giáo 

dục địa phương 

lớp 8, lớp 11. 

17h00: Giao ban 

cán bộ chủ chốt 

cơ quan Sở. 

14h00: Kiểm tra nền 

nếp hoạt động các đơn 

vị giáo dục. 

 

 

 

 

 

17h00: Giao ban cán 

bộ chủ chốt cơ quan 

Sở. 

14h00: Làm việc 

với P. 

GDTX&ĐH về 

công tác phổ cập 

 

 

 

 

17h00: Giao ban 

cán bộ chủ chốt 

cơ quan Sở. 



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 Bẩy 

04/02 

 

    

    

   

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, trực thuộc Sở;  

    - Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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