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Cần Thơ, ngày 12 tháng 8 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC (điều chỉnh lần 5)
Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019
THỨ HAI - ngày 12 h ng 8
- 7 giờ, đại diện Phòng GDTrH tham gia bồi dưỡng đội mẫu chuẩn bị tập huấn
chuyên môn GDQPAN năm 2019 (từ ngày 12-17). Thành phần theo Kế hoạch. Điểm
tại Trường Quân sự TPCT.
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự Lễ đón nhận danh hiệu Phường đạt
chuẩn văn minh đô thị phường Long Hưng, quận Ô Môn (Phó Trưởng phòng Chính
trị, tư tưởng cùng dự). Điểm tại Trường Tiểu học Long Hưng, quận Ô Môn.
- 7 giờ 30, đại diện Phòng GDTrH dự khóa tập huấn “Nâng cao năng lực dạy
tiếng Anh tại TPCT” (từ ngày 12-17). Thành phần theo Quyết định. Điểm tại Trường
Đại học Nam Cần Thơ.
- 7 giờ 30, Phòng GDTX tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tạo hình bằng vật
liệu mở cho giáo viên mầm non” (từ ngày 12-17). Thành phần theo Quyết định. Điểm
tại Trường Mầm non Tuổi Ngọc.
- 8 giờ, Thanh tra Sở tiếp tục kiểm tra công tác hè 2019 tại các đơn vị quận,
huyện và các cơ sở giáo dục trực thuộc (từ ngày 12-15). Thành phần theo Quyết định.
- 8 giờ 30, Phòng GDMN dự lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện giáo dục phát
triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non, giới thiệu 02 bộ công cụ GGA và
ECDS do Bộ GD&ĐT tổ chức (từ ngày 12-16). Điểm tại Hội trường, Khách sạn Vạn
Phát Riverside.
- 8 giờ, Trưởng phòng GDTX dự Lễ khánh thành Hệ thống Trường song ngữ
Quốc tế EMASI tại TP. HCM.
- 8 giờ, Trưởng Phòng Khảo thí và KĐCLGD dự lớp Bồi dưỡng kiến thức
QPAN đối tư ng 4 (từ ngày 12-16). Điểm tại Trường Chính trị khu vực 4.
- 14 giờ, đại diện Phòng KHTC cùng Ban quản lý Dự án SCI tham dự Chương
trình triển khai giai đoạn 2 của dự án. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Cờ Đỏ (8 giờ,
ngày 13/8, làm việc tại phòng GD&ĐT huyện Thới Lai).
- 16 giờ, họp Chi bộ Tổ chức. Điểm tại Phòng họp số 2.
THỨ BA - ngày 13 h ng 8
- 7 giờ 30, đại diện Phòng GDTX dự lớp tập huấn thực hiện các sáng kiến Quỹ
Sáng tạo địa phương Chương trình PMI LED (từ ngày 13-14). Điểm tại Hội trường,
Khách sạn Ninh Kiều Riverside.
- 7 giờ 30, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự lớp tập huấn công tác quản
lý nhà nước về thanh niên năm 2019 (từ ngày 13-15). Điểm tại Trung tâm Dịch vụ việc
làm TPCT.

- 8 giờ, lãnh đạo Sở dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học
2018-2019 (Phòng GDTrH đầu mối, phối h p các phòng chuyên môn liên quan chuẩn
bị). Thành phần: Mời lãnh đạo CĐ ngành; thành phần theo Giấy mời và theo kế hoạch.
Điểm tại Hội trường Trường Đại học FPT Cần Thơ.
- 8 giờ, đại diện Phòng GDTH tập huấn ra đề tiếng Anh tại quận Ninh Kiều;
ngày 15 và 16/8, tập huấn ra đề tiếng Anh tại huyện Phong Điền.
- 9 giờ, PGĐ Võ Minh Lợi công tác tại tỉnh Quảng Ninh dự Hội nghị tổng kết
năm học 2018-2019 đối với cấp tiểu học. Thành phần cùng dự: Trưởng phòng GDTH và
thành phần theo Quyết định (từ ngày 13-17).
- 14 giờ, Phòng GDTX kiểm tra điều kiện cấp phép thành lập Trung tâm Anh
ngữ RES; Ngoại ngữ GOGO; hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ
chính khóa của Cơ sở luyện kỹ năng vẽ; hoạt động tư vấn du học của Công ty cổ phần
tri thức ETSUBI và Công ty Cổ phần Giáo dục - Hướng nghiệp Nhật ngữ
KOMOREBI. Thành phần theo Quyết định.
- 16 giờ, họp Chi bộ Văn phòng. Điểm tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ - ngày 14 h ng 8
- 7 giờ 30, Gi m đốc dự khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề giao quyền tự chủ
chương trình cho giáo viên tiểu học (Phòng GDTX chuẩn bị). Thành phần theo Quyết
định. Điểm tại Hội trường số 2 (thời gian tập huấn từ ngày 14-16).
- 7 giờ 30, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự Hội nghị sơ kết hoạt động của
Ban Chỉ đạo 94 Cần Thơ, giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 7 năm 2019. Điểm tại Hội
trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.
- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng làm việc với Trường THPT Giai Xuân; 9 giờ
30, làm việc với Trường THPT Phan Văn Trị (Trưởng phòng TCCB, Phó Trưởng
phòng GDTrH Nguyễn Hữu Nghĩa cùng dự).
- 8 giờ, Phó Trưởng phòng GDTrH Nguyễn Ngọc An hỗ tr tập huấn đánh giá
ngoài tại Phòng GD&ĐT quận Thốt Nốt.
- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng làm việc với Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa;
15 giờ, làm việc với Trường THPT An Khánh (Trưởng phòng TCCB, Phó Trưởng
phòng GDTrH Nguyễn Hữu Nghĩa cùng dự).
- 14 giờ, Trưởng phòng GDTX, Phó Chánh VP Tiêu Thanh Phư ng, Phó
Trưởng phòng KHTC Trần Ngọc Luận, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng, đại
diện Phòng GDTrH làm việc với Đoàn kiểm tra Công tác phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan Sở GD&ĐT.
- 15 giờ 30, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự họp Hội đồng xét tuyển sinh theo địa
chỉ sử dụng ngành y tế năm 2019 của TPCT. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.
THỨ NĂM - ngày 15 th ng 8
- 7 giờ 30, Phòng GDTH dự lớp tập huấn nâng cao năng lực sử dụng sáo
Recordervà kèn Pianica trong dạy học Âm nhạc ở trường tiểu học do Bộ GD&ĐT tổ
chức (từ ngày 15-16). Thành phần theo công văn triệu tập. Điểm tại Trường Tiểu học
Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều.
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- 7 giờ 30, Phó Trưởng phòng GDTrH Nguyễn Hữu Nghĩa, đại diện Phòng
GDTH tham gia Hội đồng chấm sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp thành phố (từ ngày
15-17). Điểm tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TPCT.
- 7 giờ 30, Phòng GDTX tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề dạy học môn tiếng
Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới (từ ngày 15-17). Thành phần
theo Quyết định. Điểm tại Hội trường số 1.
- 8 giờ, Phòng GDTX kiểm tra điều kiện cấp phép thành lập Trung tâm Ngoại
ngữ Diamond; Trung tâm Ngoại ngữ IQ; hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt
động ngoài giờ chính khóa của Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục Rồng Việt. Thành
phần theo Quyết định. Điểm tại quận Ninh Kiều và Cái Răng.
- 8 giờ, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự Hội nghị sơ kết công tác phòng,
chống tội phạm, tệ nạn xã hội BCĐ 138/TP; Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm,
phức tạp về trật tự xã hội; Đề án phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại
Hội trường Công an thành phố.
- 8 giờ, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc” năm 2019 tại UBND phường Thới Thuận.
- 8 giờ, Phó Chánh VP Nguyễn Thị Phú Quý dự Hội nghị triển khai và hướng
dẫn thực hiện Thông tư số 01, Thông tư số 02 ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ (công
chức Văn phòng phụ trách văn thư - lưu trữ cùng dự). Điểm tại Trường Đại học Kỹ
thuật - Công nghệ Cần Thơ.
- 8 giờ 30, Gi m đốc dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quốc phòng, quân
sự năm 2019 của Cơ quan Thường trực công tác quốc phòng - Bộ Quốc phòng
(Trưởng phòng GDTX cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND thành phố.
- 14 giờ, lãnh đạo Sở dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai
nhiệm vụ năm học 2019-2020 bằng hình thức trực tuyến (Văn phòng phối h p với
Phòng GDTrH, các phòng chuyên môn liên quan chuẩn bị). Thành phần theo Giấy mời
và theo kế hoạch. Địa điểm: Điểm cầu Trung tâm tại Phòng họp trực tuyến Sở
GD&ĐT và điểm cầu quận, huyện đặt tại Phòng trực tuyến của các trường công lập
trực thuộc Sở đã lắp đặt hệ thống cầu truyền hình Edumeet (kính mời đại biểu dự tại
các điểm cầu có mặt trước 13 giờ 45 phút).
- 14 giờ, Phó Trưởng phòng KHTC Trần Ngọc Luận dự họp lấy ý kiến đối với
Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Điểm tại Sở Xây dựng.
THỨ SÁU - ngày 16 h ng 8
- 7 giờ 30, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động
công đoàn năm học 2018-2019 do CĐ ngành tổ chức. Thành phần theo Giấy mời.
Điểm tại Hội trường số 2.
- 7 giờ 30, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc” năm 2019 tại Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.
- 8 giờ, Phòng GDTrH phúc tra công tác ra đề kiểm tra đánh giá tại Trường
THPT chuyên Lý Tự Trọng; 14 giờ, làm việc tại Trường THPT Châu Văn Liêm.
- 8 giờ, Phòng GDTX kiểm tra điều kiện cấp phép thành lập Trung tâm Ngoại
ngữ- Tin học VNA. Thành phần theo Quyết định. Điểm tại quận Thốt Nốt.
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- 8 giờ, Phó Trưởng phòng KHTC Trần Ngọc Luận dự Hội nghị báo cáo và lấy
ý kiến nội dung các Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn và quận Thốt
Nốt. Điểm tại Sở Xây dựng (cả ngày).
- 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học
2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành GD&ĐT quận Cái
Răng. Điểm tại Hội trường 2, UBND quận Cái Răng.
- 14 giờ, Phó Chủ tịch CĐ ngành dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn
năm học 2018-2019 khối giáo dục quận. Điểm tại Liên đoàn Lao động quận Ô Môn.
THỨ BẢY - ngày 17 h ng 8
- 10 giờ, Trưởng phòng TCCB dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học ngành
GDQP-AN (Phòng TCCB phối h p Phòng GDTrH chuẩn bị). Điểm tại Trường Quân
sự TPCT.
CHỦ NHẬT - ngày 18 h ng 8
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự Hội thảo Quốc tế Mekong Delta năm
2019. Điểm tại Hội trường, Khách sạn Holiday one - Cần Thơ (lầu 12).

- 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.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo thành phố
Cần Thơ
Email:
sogddt@cantho.gov.vn
Cơ quan: UBND thành
phố Cần Thơ

Nguyễn Mạnh Hùng
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