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Số: 30/LCT-SGDĐT

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC (điều chỉnh lần 4)
Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019
THỨ HAI - ngày 22 h ng 7
- 6 giờ 30, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự Lễ Khai mạc Hội thao Thể dục
Thể thao Quân khu năm 2019. Điểm tại Sân vận động Quân khu 9.
- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng cùng Đoàn CBQL học tập, trao đổi kinh
nghiệm về công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục di
sản, xây dựng chương trình giáo dục địa phương năm học 2019-2020 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (thời gian đến ngày 23/7). Thành phần theo Quyết định.
- 8 giờ, đại diện Phòng GDTrH cùng thành viên theo Quyết định dự lớp tập
huấn CBQL, giáo viên, giảng viên GDQP-AN; tập huấn ứng dụng CNTT trong
giảng dạy môn GDQP-AN năm 2019 tại TP. Đà Nẵng (từ ngày 23-27).
- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2019 và triển khai nhiệm vụ
quý III năm 2019. Điểm tại Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND thành phố.
THỨ BA - ngày 23 h ng 7
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc
phòng 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự TPCT.
- 7 giờ 30, đại diện Phòng Chính trị, tư tưởng cùng Đoàn giáo viên, học sinh và
các thành viên theo Quyết định tham gia thi đấu Giải Bơi cứu đuối học sinh, Thanh
thiếu niên nhi đồng toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2019 (từ ngày 23/7 đến 02/8).
Điểm tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
- 7 giờ 30, Phòng GDMN nắm tình hình tổ chức các hoạt động giữ trẻ tại
quận Bình Thủy, Ninh Kiều (từ ngày 23-24).
- 8 giờ, Gi m đốc dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về
Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử
bộ, ngành, địa phương. Điểm tại Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND thành phố.
- 8 giờ, Phòng GDTH hỗ trợ kỹ thuật thực hiện tự đánh giá và trường đạt chuẩn
quốc gia cho các trường tiểu học thuộc huyện Vĩnh Thạnh. Thành phần theo Quyết định.
- 13 giờ 30, PGĐ Võ Minh Lợi dự tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Australia
tại TP. HCM. Điểm tại Phòng Khánh tiết, Văn phòng UBND thành phố.
- 13 giờ 30, đại diện Phòng Chính trị, tư tưởng dự khai mạc lớp tập huấn cán bộ
phụ trách Đội TPCT năm học 2019-2020. Điểm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh
niên TPCT.
THỨ TƯ - ngày 24 h ng 7
- 7 giờ, Gi m đốc kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa
Trung ương Cần Thơ.
- 7 giờ, c c Phó Gi m đốc kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2019 tại Bệnh viện
Đa khoa TPCT.

- 8 giờ, đại diện Phòng GDTX dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại năm 2019
(từ ngày 24-26). Điểm tại Hội trường, Khách sạn Nesta.
- 9 giờ, Phòng GDTX kiểm tra điều kiện cấp phép thành lập Trung tâm Anh
ngữ META; cấp phép hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Việt Tiến, Trung tâm
Ngoại ngữ QT Minh Anh; cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động
ngoài giờ chính khóa của Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ Trần Vũ tại quận Ninh
Kiều, Ô Môn. Thành phần theo Quyết định.
- 9 giờ 30, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra
phòng chống thiên tai của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm
kiếm cứu nạn Bộ GD&ĐT (Trưởng phòng GDTX phối hợp các phòng chuyên môn
liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo theo yêu cầu và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số
3, Văn phòng UBND thành phố.
- 9 giờ 30, Phòng TCCB phối hợp Trường Đại học Sư phạm TP. HCM tổ chức lớp
bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho công chức, viên chức tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa.
- 13 giờ 30, đại diện Phòng Chính trị, tư tưởng dự Hội nghị sơ kết công tác
kiểm soát bệnh tật 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật TPCT.
- 14 giờ, Gi m đốc dự Hội thảo tư vấn tâm lý học đường trong trường phổ
thông (Phòng TCCB, GDTH phối hợp Trường Đại học Sư phạm TP. HCM chuẩn bị).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo, công chức Phòng Chính trị, tư tưởng và thành phần
theo công văn triệu tập. Điểm tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa.
THỨ NĂM - ngày 25 th ng 7
- 8 giờ, Gi m đốc chủ trì họp Hội đồng xét thuyên chuyển hè năm 2019. Thành
phần theo Quyết định (Phòng TCCB chuẩn bị). Điểm tại Phòng họp trực tuyến.
- 8 giờ, PGĐ Võ Minh Lợi dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 6
tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì.
Điểm tại Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND thành phố.
- 8 giờ, Phó Chủ tịch CĐ ngành dự họp mặt 90 năm ngày thành lập Công đoàn
Việt Nam và biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cán bộ nữ công tiêu biểu TPCT
năm 2019 do Liên đoàn Lao động TPCT tổ chức. Điểm tại Trung tâm Hội nghị
Diamond Palace Cần Thơ.
- 8 giờ, đại diện các Phòng GDTH, GDTrH, Chính trị, tư tưởng dự Hội thảo, tập
huấn triển khai công tác xã hội trong trường học và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học
sinh (từ ngày 25-26). Thành phần theo công văn triệu tập. Điểm tại Hội trường, Khách
sạn Đoàn 30.
- 8 giờ, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự Hội thảo Văn hóa ứng xử
trong trường học do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Trường Đại học Huế. Thành phần theo
Quyết định (từ ngày 25-27).
- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài
“Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn TPCT”
(Phó Trưởng phòng GDTX cùng dự). Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.
- 14 giờ 30, PGĐ Nguyễn Văn Hồng tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra
phòng chống thiên tai của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm
kiếm cứu nạn Bộ GD&ĐT làm việc với Sở GD&ĐT Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
(Phòng GDTX chuẩn bị). Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng,
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GDTX, Phó Trưởng phòng KHTC Trần Ngọc Luận. Điểm tại Phòng họp trực tuyến,
Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ.
- 15 giờ, Gi m đốc dự Chương trình trao tặng bộ thiết bị vận động thông minh và
Smart TV cho Trường Mầm non 2 tháng 9, quận Ninh Kiều. Thành phần: Lãnh đạo Phòng
GDMN; mời lãnh đạo, công chức phụ trách GDMN của Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều
và đại diện lãnh đạo 5 trường mầm non trong địa bàn quận Ninh Kiều cùng dự lễ.
THỨ SÁU - ngày 26 h ng 7
- 5 giờ 30, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, viếng
Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/194727/7/2019). Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng, GDTX; Phó
Trưởng phòng GDMN, TCCB Nguyễn Thị Thúy Oanh, GDTrH Nguyễn Hữu Nghĩa;
Phó Chánh VP Nguyễn Thị Phú Quý. Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Tượng
đài Bác Hồ (đại biểu có mặt trước thời gian quy định; Văn phòng chuẩn bị).
- 7 giờ 30, Gi m đốc dự Hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở và cấp ủy chi bộ cơ sở về “nâng cao năng lực lãnh
đạo của cấp ủy, chi bộ” (Chánh VP cùng dự). Điểm tại Hội trường các ban xây dựng
Đảng của Thành ủy.
- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu
niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ năm học 2018-2019. Điểm tại Hội trường Thành ủy.
- 8 giờ, Phó Chủ tịch CĐ ngành cùng Ban Thường vụ, Ban chấp hành CĐ
ngành thăm và tặng quà cán bộ chuyên trách CĐ ngành đã nghỉ hưu qua các thời kỳ
nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
- 8 giờ, Trưởng phòng GDTH dự Tọa đàm khoa học giáo dục theo định hướng
phát triển phẩm chất, năng lực và giải pháp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
2018 - bắt đầu từ lớp 1. Điểm tại Trường Đại học Sư phạm TP. HCM.
- 8 giờ, đại diện phòng GDTH dự lớp tập huấn Trại đọc cấp tiểu học do tổ chức
cứu trợ trẻ em tổ chức tại Trường Tiểu học Trường Thắng, huyện Thới Lai.
- 14 giờ, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự Lễ Bế mạc Hội thao Thể dục Thể
thao Quân khu năm 2019. Điểm tại Hội trường A, Quân khu 9.
- 18 giờ, đại diện Phòng Chính trị, tư tưởng dự “Lễ Thắp nến tri ân các Anh
hùng liệt sĩ” năm 2019. Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
THỨ BẢY - ngày 27 h ng 7
CHỦ NHẬT - ngày 28 h ng 7

- Giám đốc và các PGĐ;
- CĐ ngành, Công ty Sách - Thiết bị trường học;
- Các phòng chức năng thuộc Sở;
- Các trường THPT, trung tâm; phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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