
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG 

 

LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN 
Từ ngày 11/7/2022 - 16/7/2022 

Thứ/ngày Sáng Chiều 

Thứ Hai 

11/7/2022 

- 8h00: Họp cơ quan PGD. 

- Tập huấn thay SGK từ 11/7 đến 16/7/2022. Thành phần: Đại diện 

PGD, tổ TH; BGH, GV dạy khối 3 năm học 2022-2023. 

- 10h00: Họp đoàn cán bộ quận thắp hương tri ân các Anh hùng liệt 

sĩ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ miền Trung tại phòng họp số 2: Đ/c 

Vân Anh dự. 

- Từ ngày 11/7 đến 15/7: Đ/c Hường nghỉ phép. 

- 15h00: Đ/c PCT TT UBND quận họp kết luận đợt đánh giá Hệ 

thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 nội bộ lần thứ 24 và xem 

xét cải tiến hệ thống ISO tại phòng họp số 2: Có GM. 

 

 

 

 

Thứ Ba 

12/7/2022 

- Từ ngày 12/7 đến hết ngày 15/7/2022: Đ/c Vân Anh tham gia đoàn 

cán bộ quận thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa 

trang Liệt sĩ miền Trung theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 

08/7/2022. 

- 9h30: PGD tiêm vắc xin Pfize mũi 4 tại TTYT quận Hồng Bàng. 

 

Thứ Tư 

13/7/2022 

- Từ ngày 13/7 đến hết ngày 15/7/2022: Đ/c Lan Anh tham gia đoàn 

công tác học tập mô hình trường MN tự chủ tài chính và xây dựng 

môi trường giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm tại Quy 

Nhơn, Bình Định. 

 

 Thứ Năm 

14/7/2022 

- 8h00: Kiểm tra công tác tuyển sinh tại trường THCS Hồng Bàng: 

LĐ PGD, tổ THCS. 

 

Thứ Sáu 

15/7/2022 

- 8h00: Kiểm tra công tác tuyển sinh tại TH Đinh Tiên Hoàng, TH 

Hùng Vương: LĐ, CV tổ TH. 

- 16h30: PGD&ĐT tổng vệ sinh cơ quan; Rà soát TTHC: Các đ/c 

phụ trách TTHC. 

Thứ Bảy 

16/7/2022 
  

Thông báo:  

1. Hiện nay một số trường đã thực hiện sử dụng phần mềm các khoản thu: THCS NGT, TVO; MN SC, QT, QTr, BM. (Trong đó có 02 trường MN 

QTr, QT đã kết nối mã thống kê của PGD ban hành). Đề nghị các trường còn lại nghiêm túc thực hiện việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý các khoản 

thu. 

2. Đề nghị các trường MN NCL, nhóm lớp MN độc lập nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 

13/5/2022 về PGD vào 02 ngày 14,15/7/2022 (Đ/c Huyên nhận). 

3. Đề nghị các trường TH, THCS gửi danh sách đề xuất cán bộ, giáo viên, học sinh khen thưởng chuyên đề thi vào lớp 10 THPT, các cuộc thi hội 

nhập, khu vực, quốc tế về PGD trước ngày 16/7/2022 theo Công văn số 205/GDĐT ngày 11/7/2022. 


