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Lịch điều chỉnh lần 2
LỊCH CÔNG TÁC
của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
(từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)
THỨ HAI - ngày 02 tháng 11
- 14 giờ, PGĐ Võ Minh Lợi chủ trì họp sơ kết các chương trình dạy học tiếng
Anh cấp tiểu học. Thành phần theo Giấy mời. Điểm tại Trường Tiểu học Võ Trường
Toản, quận Ninh Kiều.
- 15 giờ, Giám đốc họp với Đoàn thanh tra đầu năm học 2020-2021 (Thanh tra Sở
chuẩn bị). Thành phần theo Quyết định. Điểm tại Phòng họp trưc tuyến.
THỨ BA - ngày 03 tháng 11
- Giám đốc dự Hội nghị, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên công tác đảm bảo an
toàn, phòng chống bạo hành trẻ và giáo dục dinh dưỡng sức khỏe lồng ghép với phát triển
vận động trẻ em trong thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ
chức tại tỉnh Ninh Bình. Thành phần theo Quyết định. Thời gian: Từ ngày 03-07.
- 7 giờ 30, PGĐ Võ Minh Lợi chủ trì khảo sát chính thức kiểm định chất lượng
giáo dục mức độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1 tại Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1,
huyện Phong Điền. Thành phần theo Quyết định.
- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm
hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng về việc báo cáo kết quả cuộc thi và thông
qua giải thưởng. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở Tư pháp.
- 14 giờ, lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố. Điểm tại Hội
trường Thành ủy.
THỨ TƯ ngày 04 tháng 11
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự Hội nghị công tác biệt phái sỹ quan. Điểm tại
Trung tâm GDQP-AN, Trường Đại học Cần Thơ (Hoà An, Long Mỹ, Hậu Giang).
- 15 giờ 30, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng công tác tại tỉnh Khánh Hoà về việc dự Hội thảo về
đào tạo, tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ
thông năm 2018 do Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (từ ngày 04-06).
THỨ NĂM - ngày 05 tháng 11
- 8 giờ, PGĐ Võ Minh Lợi dự khai mạc Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác
đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh phía Nam lần thứ VI
năm 2020. Điểm tại Hội trường, Khách sạn Đông Hà Fortuneland Cần Thơ.
- 14 giờ, PGĐ Võ Minh Lợi chủ trì họp Ban Biên soạn thông qua bản thảo lớp 1
nội dung Giáo dục địa phương cấp tiểu học. Thành phần theo Quyết định. Điểm tại
Phòng họp trực tuyến.
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- 15 giờ, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố. Điểm
tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.
- 16 giờ, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự buổi tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập
đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng
UBND thành phố.
THỨ SÁU - ngày 06 tháng 11
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 10
năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ (thời gian: cả ngày). Điểm tại Hội trường
UBND thành phố.
- 8 giờ, PGĐ Võ Minh Lợi tiếp tục chủ trì họp Ban Biên soạn thông qua bản thảo
lớp 1 nội dung Giáo dục địa phương cấp tiểu học. Thành phần theo Quyết định. Địa điểm
tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ BẢY - ngày 07 tháng 11
- PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự Hội thảo tập huấn “Đánh giá thường xuyên - Kiểm
tra đánh giá vì mục tiêu học tập” do Ban Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức tại tỉnh
Khánh Hòa (từ ngày 07-08). Thành phần theo Quyết định.
CHỦ NHẬT - ngày 08 tháng 11

Nơi nhận:

- Giám đốc và các PGĐ;
- CĐ ngành;
- Các phòng chức năng thuộc Sở;
- Các trường THPT, trung tâm; phòng GD&ĐT;
- Lưu VT.
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