UBND TP. CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /LCT-SGDĐT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 7 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC (điều chỉnh lần 2)
Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019
THỨ HAI - ngày 29 h ng 7
- 7 giờ 30, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự lớp tập huấn công tác dân
tộc năm 2019 (từ ngày 29-31). Điểm tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.
- 8 giờ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GDMN dự lớp tập huấn hỗ trợ cơ sở
GDMN nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm” (từ ngày 29-30). Thành phần theo Quyết định. Điểm tại TP. Đà Nẵng.
- 8 giờ, Phó Chánh VP Nguyễn Thị Phú Quý làm việc tại Tòa án nhân dân TPCT.
- 14 giờ, đại diện Phòng Chính trị, tư tưởng dự họp đoàn giám sát phản biện xã
hội tại Thành Đoàn Cần Thơ.
THỨ BA - ngày 30 h ng 7
- 7 giờ, Phó Chủ tịch CĐ ngành dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm
học 2018-2019 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tại Trường Đại học Tây
Nguyên, tỉnh Đăk Lăk (từ ngày 30/7 đến ngày 02/8).
- 7 giờ 30, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng GDTX, Phó Chánh VP Tiêu Thanh
Phượng, Phó Trưởng phòng KHTC Trương Quốc Việt dự tập huấn nghiệp vụ công tác
xây dựng Đảng năm 2019 (từ ngày 30/7 đến ngày 01/8). Điểm tại Hội trường Thành ủy.
- 7 giờ 30, đại diện Phòng GDMN dự lớp tập huấn nâng cao kỹ năng đọc viết và
toán tại nhà của dự án ELM. Điểm tại huyện Thới Lai.
- 8 giờ, Gi m đốc chủ trì họp triển khai kế hoạch thực hiện điều tra sự hài lòng
của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn thành phố năm 2019 (Phòng
TCCB chuẩn bị). Thành phần theo Giấy mời. Điểm tại Phòng họp trực tuyến.
- 8 giờ, Phó Chánh VP Nguyễn Thị Phú Quý làm việc tại Tòa án nhân dân TPCT.
- 9 giờ, Phòng GDTrH (Khối trưởng Khối thi đua các phòng trực thuộc Sở) tổ
chức họp xét thi đua năm học 2018-2019 đối với các phòng chuyên môn - nghiệp vụ
thuộc khối thi đua các phòng trực thuộc Sở. Thành phần: Mời đại diện lãnh đạo: Văn
phòng, Thanh tra, các phòng chuyên - nghiệp vụ. Điểm tại Phòng họp số 2.
- 14 giờ, Gi m đốc dự phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019 của UBND
thành phố. Điểm tại Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND thành phố.
THỨ TƯ - ngày 31 h ng 7
- 7 giờ, Phòng GDTrH tổ chức thi tuyển sinh bổ sung vào lớp chuyên 11, 12
năm học 2019-2020. Thành phần theo Quyết định. Điểm tại Trường THPT chuyên Lý
Tự Trọng.
- 7 giờ, Phó Trưởng phòng GDTrH Nguyễn Hữu Nghĩa dự tổng kết trại hè lập
trình 2019 do Quỹ Dariu tổ chức tại tỉnh Tiền Giang.

- 7 giờ 30, Gi m đốc chủ trì Hội thảo “Dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học đáp
ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới” (Phòng GDTH chuẩn
bị). Thành phần cùng dự: PGĐ Võ Minh Lợi, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng và thành phần
theo Giấy mời. Điểm tại Hội trường số 2.
- 7 giờ 30, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng tham gia Đoàn khảo sát, đánh
giá kết quả xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Điểm tại UBND xã Xuân
Thắng, huyện Thới Lai.
- 7 giờ 30, đại diện Phòng GDTrH dự lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại
và người phát ngôn (từ ngày 31/7 đến ngày 01/8). Điểm tại Trung tâm Dịch vụ việc
làm Thanh niên TPCT.
- 7 giờ 30, đại diện Phòng Chính trị, tư tưởng dự Hội nghị Tổng kết công tác
Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018-2019. Điểm tại Trường Cao
đẳng Cần Thơ.
- 13 giờ 30, Gi m đốc dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU
ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng
Đảng của Thành ủy.
- 14 giờ, Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng KHTC dự họp trao đổi các nội
dung có liên quan đến hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Điểm tại Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - ngày 01 th ng 8
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019,
triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX (Phó Trưởng phòng GDTX
cùng dự). Điểm tại tỉnh Nghệ An (từ ngày 01-04).
- 7 giờ 30, Phòng GDTH hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các trường tiểu học
thuộc quận Thốt Nốt tự đánh giá cơ sở giáo dục tiểu học theo Thông tư 17 của Bộ
GD&ĐT.
- 8 giờ 40, Gi m đốc dự khai mạc lớp tập huấn vận dụng giáo dục STEM vào
tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non do Trường Đại học Hull, Vương quốc
Anh tổ chức. Thành phần cùng dự: Mời PGĐ Nguyễn Phúc Tăng, Trưởng phòng
GDMN, GDTX, TCCB, Chính trị, tư tưởng. Điểm tại Hội trường tầng 4, Trung tâm
Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ (thời gian lớp tập huấn từ ngày 01-03).
- 14 giờ, Gi m đốc chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá triển khai thực hiện Bản ký
kết bàn giao sử dụng các phần mềm Vnedu và Tuyển sinh trực tuyến (Văn phòng phối
hợp với VNPT Cần Thơ chuẩn bị). Thành phần cùng dự: Các Phó Giám đốc và thành
phần theo công văn triệu tập. Điểm tại Hội trường số 2.
- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen
thưởng khối thi đua văn hóa - xã hội năm 2019 (Phó Chánh VP Tiêu Thanh Phượng
cùng dự). Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPCT.
THỨ SÁU - ngày 02 h ng 8
- 7 giờ 30, PGĐ Võ Minh Lợi dự Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong
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tình hình mới” (Phòng Chính trị, tư tưởng tham mưu tham luận). Điểm tại Hội trường
các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.
- 7 giờ 30, Phòng GDTH hỗ trợ tổ chức chuyên đề Văn tuổi thơ và hoạt động
trải nghiệm tại trường điển hình đổi mới. Điểm tại Trường Tiểu học Thốt Nốt 1, quận
Thốt Nốt.
- 14 giờ, Gi m đốc chủ trì họp Hội đồng xét khen thưởng năm học 2018-2019
(Văn phòng: Bộ phận Thi đua - Khen thưởng chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo Giám
đốc trước ngày 01/8). Thành phần theo Quyết định. Điểm tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ BẢY - ngày 03 h ng 8
- 7 giờ, đại diện Phòng Chính trị, tư tưởng cùng Đoàn giáo viên, học sinh tham
gia thi đấu Giải Bóng đá HKPĐ học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ
XVII - năm 2019 tại tỉnh Đồng Tháp (từ ngày 03-14). Thành phần theo Quyết định.
- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch CĐ ngành dự Hội thảo chuyên đề “Ăn ngon, ngủ khỏe,
bé thông minh” trong công chức, viên chức, lao động TPCT. Thành phần theo Giấy
triệu tập. Điểm tại Trung tâm Hội nghị Diamond Palace Cần Thơ.
- 9 giờ, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo Lao
động xuất bản số báo đầu tiên (14/8/1929 - 14/8/2019). Điểm tại Hội trường các ban
xây dựng Đảng của Thành ủy.
CHỦ NHẬT - ngày 04 h ng 8

- 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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