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Lịch điều chỉnh lần 1
LỊCH CÔNG TÁC
của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
(từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)
THỨ HAI - ngày 16 tháng 11

- 7 giờ 30, lãnh đạo Sở dự Họp mặt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/2020 và tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 20202021 bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu Sở GD&ĐT: Mời Chủ tịch Công đoàn
ngành; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Phó Chánh Thanh tra; Trưởng,
phó trưởng phòng các phòng thuộc Sở; Chuyên viên phụ trách các môn học của
Phòng GDTrH; Điểm cầu quận, huyện: Mời thành phần theo kế hoạch.
- 15 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng chủ trì họp với các sở, ngành thống nhất kế
hoạch tổ chức “Ngày hội đi bộ vì thế hệ trẻ năng động” (Phòng Chính trị, tư tưởng chuẩn
bị nội dung). Điểm tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ BA - ngày 17 tháng 11
- 8 giờ, PGĐ Võ Minh Lợi chủ trì khảo sát sơ bộ Trường Tiểu học Xuân Thắng
và Tiểu học Trường Xuân 1, huyện Thới Lai đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục cấp
độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1 (Thư ký Đoàn chuẩn bị nội dung).
- 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 (Phòng KHTC chuẩn bị
nội dung). Điểm tại Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố về giám sát kết quả triển khai thực hiện thủ tục đầu tư đối
với các dự án do HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020.
Điểm tại Hội trường, Văn phòng HĐND thành phố.
THỨ TƯ ngày 18 tháng 11
- PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2020
tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ (cả tuần).
- 8 giờ, PGĐ Võ Minh Lợi chủ trì khảo sát sơ bộ Trường Tiểu học Phú Thứ 3,
quận Cái Răng đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức
độ 1 (Thư ký Đoàn chuẩn bị nội dung).
- 14 giờ, Giám đốc, PGĐ Võ Minh Lợi, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự họp triển
khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới do Bộ GD&ĐT tổ chức
(Trưởng phòng GDTH, GDTrH cùng dự). Điểm tại Phòng họp trực tuyến.
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THỨ NĂM - ngày 19 tháng 11
- 8 giờ, Giám đốc dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Phòng
GD&ĐT quận Ô Môn.
- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Phúc Tăng dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11 tại Phòng GD&ĐT huyện Cờ Đỏ.
THỨ SÁU - ngày 20 tháng 11
- Lãnh đạo Sở dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại các đơn vị.
THỨ BẢY - ngày 21 tháng 11
CHỦ NHẬT - ngày 22 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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