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THỨ HAI - ngày 09 tháng 11
- 8 giờ 30, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
năm 2020 tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống
tham nhũng”. Điểm tại Hội trường - Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành niên (số 41,
đường Cách mạng tháng 8).
- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng chủ trì họp tiểu ban chuyên môn giúp việc Ban
Tổ chức Hội thao GDQP-AN học sinh, sinh viên TPCT lần thứ XI năm 2020 (Phòng
GDTrH chuẩn bị). Thành phần theo Quyết định. Điểm tại Phòng họp số 2.
- 14 giờ, PGĐ Võ Minh Lợi nắm tình hình tổ chức hoạt động giáo dục tại Trường
Dạy trẻ Khuyết tật (Phòng GDTH cùng dự).
THỨ BA - ngày 10 tháng 11
- 7 giờ 30, PGĐ Võ Minh Lợi chủ trì khảo sát chính thức kiểm định chất lượng
giáo dục cấp độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1 tại Trường Tiểu học Trung Nhứt 1, quận
Thốt Nốt. Thành phần theo Quyết định.
- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư
xem xét và thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; đường Vành đai phía
Tây TPCT; cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, TPCT; xây dựng và nâng cấp mở rộng
đường Tỉnh 917; đường Tỉnh 921: đoạn tuyến thẳng (điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt
Nốt - điểm cuối giao với đường cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu Đốc). Điểm tại
Phòng họp số 3, Văn phòng UBND thành phố.
- 10 giờ, PGĐ Nguyễn Văn Hồng làm việc với Tổ chức Liên minh Na Uy về việc
lượng giá cuối kỳ dự án Hòa nhập xã hội của người khuyết tật giai đoạn 2016-2020
(Phòng GDTH chuẩn bị). Điểm tại Phòng họp số 2.
THỨ TƯ ngày 11 tháng 11
- 7 giờ 30, lãnh đạo Sở dự khai mạc Hội thao GDQP-AN học sinh, sinh viên TPCT
lần thứ XI năm 2020 (Phòng GDTrH chuẩn bị). Thành phần theo kế hoạch. Điểm tại Hội
trường Trung đoàn Bộ binh 932. Thời gian diễn ra các nội dung thi: Từ ngày 10-13.
THỨ NĂM - ngày 12 tháng 11
- 8 giờ, Giám đốc dự họp Hội đồng Quy hoạch thành phố kiểm tra tiến độ triển
khai lập Quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (Phòng KHTC
chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND thành phố.
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- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã
Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ đạt nông thôn mới nâng cao. Điểm tại Phòng họp trực tuyến,
Văn phòng UBND thành phố.
- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Văn Hồng dự Lễ Tổng kết, trao giải cuộc thi Tìm hiểu pháp
luật bình đẳng giới trực tuyến năm 2020. Điểm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPCT.
THỨ SÁU - ngày 13 tháng 11
- 8 giờ, Giám đốc chủ trì họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên
chức năm 2020 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Thành phần theo Quyết định. Điểm tại
Phòng họp trực tuyến.
- 14 giờ, họp Ban tổ chức Hội thao GDQP-AN học sinh, sinh viên TPCT lần thứ
XI năm 2020. Thành phần theo Kế hoạch: Trưởng Ban tổ chức, Trưởng các đoàn, thư ký
Ban tổ chức. Điểm tại Trung đoàn Bộ binh 932.
THỨ BẢY - ngày 14 tháng 11
- 7 giờ 30, Giám đốc chủ trì khai mạc Hội thi “Nét đẹp nhà giáo” năm 2020.
Điểm tại Hội trường số 2.
- 9 giờ 30, lãnh đạo Sở dự Bế mạc Hội thao GDQP-AN học sinh, sinh viên TPCT
lần thứ XI năm 2020. Điểm tại Trung đoàn Bộ binh 932.
- 18 giờ 30, Giám đốc chủ trì bế mạc Hội thi “Nét đẹp nhà giáo” năm 2020. Điểm
tại Hội trường số 2.
CHỦ NHẬT - ngày 15 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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