
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

(Tuần thứ 11, từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023) 
Cập nhật ngày 15/3/2023 

 

Thứ/ngày 
Giám đốc 

Trần Thế Cương 

Phó Giám đốc 

Phạm Xuân Tiến 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Quang Tuấn 

Phó Giám đốc 

Trần Lưu Hoa 

Thứ Hai 

13/3/2023 

S-Dự họp UBND Thành phố. 

 

S-08h30: Chỉ đạo thi GV dạy giỏi cấp 

THPT tại THPT Văn Cốc (Cụm Đan 

Phượng-Phúc Thọ). GDTrH chuẩn bị. 

Bố trí xe 06h30.  

S-Làm việc tại cơ quan. 

 
S-08h30: Kiểm tra điều kiện tuyển 

sinh. Mời thành viên Đoàn kiểm tra 

số 3 cùng đi. KHTC chuẩn bị. Bố trí 

xe 07h30. 

C-Dự họp Thường trực Thành ủy.  S-13h30: Chỉ đạo thi GV dạy giỏi cấp 

THPT tại THPT Hoài Đức B (Cụm Hà 

Đông - Hoài Đức). GDTrH chuẩn bị. 

Bố trí xe 13h00.  

 

C-Làm việc tại cơ quan. 

 

C-14h00: Dự và chỉ đạo thi GVDG 

cấp học mầm non tại Hà Đông. 

GDMN chuẩn bị và cùng đi. Bố trí 

xe 13h15. 

Thứ Ba 

14/3/2023 

S-08h00: Dự Khai mạc giải thể thao 

học sinh phổ thông tại sân vận động 

quận Hoàng Mai. Mời Chủ tịch CĐN, 

Trưởng các phòng thuộc Sở dự. 

CTTT-KHCN chuẩn bị. Bố trí xe 

07h15. 

 

S-09h30: Làm việc với phòng TCCB 

- PH81.  

S-08h00: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 

năm học tại Chương Mỹ GDTrH 

chuẩn bị và cùng dự. Bố trí xe 06h30.  

S-08h30: Kiểm tra Trung tâm 

GDNN-GDTX. GDTX-ĐH chuẩn bị. 

Bố trí xe 08h00.  

S-08h00: Dự Khai mạc giải thể thao 

học sinh phổ thông tại sân vận động 

quận Hoàng Mai. Bố trí xe 07h15. 

 

S-09h00: Dự và chỉ đạo thi GVDG 

cấp học mầm non tại Thanh Xuân. 

GDMN chuẩn bị và cùng đi.  

C-14h00: Làm việc với Đoàn ĐBQH 

về giám sát thực hiện NQ88, NQ51. 

Mời BGĐ, Trưởng các phòng 

GDTrH, GDTH, KHTC cùng dự. 

GDTrH phối hợp với các phòng liên 

quan chuẩn bị. Bố trí xe 13h45.  

C-14h00: Làm việc với Đoàn ĐBQH 

về giám sát thực hiện NQ88, NQ51. 

Bố trí xe 13h45.  

C-14h00: Làm việc với Đoàn ĐBQH 

về giám sát thực hiện NQ88, NQ51. 

Bố trí xe 13h45. 

C-14h00: Dự họp về việc thực hiện 

công tác tổ chức lớp bồi dưỡng cán 

bộ ở nước ngoài. Phòng họp 706, 

Ban Tổ chức TU, số 9 Ngô Quyền. 

TCCB chuẩn bị và cùng dự. Bố trí xe 

13h45.  

C-14h00: Làm việc với Đoàn ĐBQH 

về giám sát thực hiện NQ88, NQ51. 

Bố trí xe 13h45. 

Thứ Tư 

15/3/2023 

S-Làm việc tại cơ quan. S-Làm việc tại cơ quan. S-Làm việc tại cơ quan. S-08h30: Kiểm tra điều kiện tuyển 

sinh. Mời thành viên Đoàn kiểm tra 
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Thứ/ngày 
Giám đốc 

Trần Thế Cương 

Phó Giám đốc 

Phạm Xuân Tiến 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Quang Tuấn 

Phó Giám đốc 

Trần Lưu Hoa 

số 3 cùng đi. KHTC chuẩn bị. Bố trí 

xe 08h00. 

C-14h00: Dự Hội nghị giao ban công 

tác khối các phòng GDĐT về việc 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác quý I/2023, triển khai nhiệm 

vụ công tác quý II/2023. Mời BGĐ, 

Chủ tịch CĐN, Trưởng các phòng 

thuộc Sở dự. VP phối hợp với các 

phòng chuẩn bị - Hội trường 23 

Quang Trung. 

C-14h00: Dự Hội nghị giao ban công 

tác khối các phòng GDĐT về việc 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác quý I/2023, triển khai nhiệm 

vụ công tác quý II/2023 - Hội trường 

23 Quang Trung. 

 

C-14h00: Dự Hội nghị giao ban công 

tác khối các phòng GDĐT về việc 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác quý I/2023, triển khai nhiệm 

vụ công tác quý II/2023 - Hội trường 

23 Quang Trung. 

C-14h00: Dự Hội nghị giao ban 

công tác khối các phòng GDĐT về 

việc đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ công tác quý I/2023, triển 

khai nhiệm vụ công tác quý II/2023 - 

Hội trường 23 Quang Trung. 

Các phòng, ban gửi Lịch đăng ký làm việc tuần tiếp theo cho đ/c Phó Giám đốc phụ trách 

Thứ Năm 

16/3/2023 

S-08h30: Dự kỷ niệm 50 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-

Anh Quốc và Việt Nam-Úc tại trường 

THCS Trưng Vương. GDTX-ĐH 

cùng dự. Bố trí xe 08h20. 

 

S-10h00: Làm việc với GDTrH về 

việc thay thế Quyết định 20, 21 về 

tiêu chí trường CLC. Mời GDTrH, 

TCCB, KHTC, GDTH, GDMN, VP. 

GDTrH chuẩn bị - PH81. 

S-08h00: Họp Hội đồng thẩm định tài 

liệu GDĐP lớp 3. GDTH chuẩn bị và 

mời - PH1.  

S-08h00: Kiểm tra điều kiện tuyển 

sinh. Mời thành viên Đoàn kiểm tra 

số 5 cùng đi. GDTX-ĐH chuẩn bị. 

Bố trí xe 07h15. 

 

S-Làm việc tại cơ quan. 

C-16h00: Họp Ban Giám đốc - PH81 C-14h00: Họp Hội đồng thẩm định tài 

liệu GDĐP lớp 7. GDTrH chuẩn bị và 

mời - PH1.  

C-16h00: Họp Ban Giám đốc - PH81 

C-16h00: Họp Ban Giám đốc-PH81 C-14h00: Dự Hội nghị trực tuyến 

tổng kết công tác năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ công tác năm 2023 

của BCĐ 138 Thành phố tại P.701, 

UBND TP. CTTT-KHCN chuẩn bị. 

Bố trí xe 13h45. 

C-16h00: Họp Ban Giám đốc-PH81 

Thứ Sáu 

17/3/2023 

S-08h00: Hội nghị tổng kết Hội thi 

GVDG TP cấp tiểu học tại trường Bồi 

dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội. Mời 

đại diện LĐ các phòng thuộc Sở dự. 

S-08h00: Hội nghị tổng kết Hội thi 

GVDG TP cấp tiểu học tại trường Bồi 

dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội. Bố trí 

xe 07h15. 

S-07h30: Tham gia Đoàn công tác 

của Thành phố thăm thực tế mô hình 

nông thôn kiểu mẫu tại huyện Đông 

Anh và dự giao ban công tác quý 

S-08h00: Dự gặp mặt nữ cán bộ chủ 

chốt TP, triển khai công tác bình 

đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ 

năm 2023 tại Hội trường Huyện ủy-
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Thứ/ngày 
Giám đốc 

Trần Thế Cương 

Phó Giám đốc 

Phạm Xuân Tiến 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Quang Tuấn 

Phó Giám đốc 

Trần Lưu Hoa 

GDTH chuẩn bị và mời. Bố trí xe 

07h15.  

I/2023 của BCĐ Chương trình 04-

CTr/TU tại huyện Đông Anh. 

GDTrH chuẩn bị và cùng dự. Bố trí 

xe 06h30.  

UBND huyện Gia Lâm. TCCB chuẩn 

bị và cùng dự. Bố trí xe 07h00. 

 

S- Chỉ đạo thi GVDG cấp học mầm 

non tại Thanh Trì, Hoàng Mai.  

C-13h30: Dự Hội nghị giao ban công 

tác khối các trường công lập trực 

thuộc Sở về việc đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ công tác quý 

I/2023, triển khai nhiệm vụ công tác 

quý II/2023 tại Hội trường (200 chỗ) 

trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam. Mời BGĐ, Chủ tịch 

CĐN, Trưởng các phòng thuộc Sở 

dự. VP phối hợp với các phòng chuẩn 

bị. Bố trí xe 12h45. 

C-13h30: Dự Hội nghị giao ban công 

tác khối các trường công lập trực thuộc 

Sở về việc đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ công tác quý I/2023, triển 

khai nhiệm vụ công tác quý II/2023 tại 

Hội trường (200 chỗ) trường THPT 

chuyên Hà Nội - Amsterdam. Bố trí xe 

12h45. 

C-13h30: Dự Hội nghị giao ban công 

tác khối các trường công lập trực 

thuộc Sở về việc đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ công tác quý 

I/2023, triển khai nhiệm vụ công tác 

quý II/2023 tại Hội trường (200 chỗ) 

trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam. Bố trí xe 12h45. 

 

C-13h30: Dự Hội nghị giao ban 

công tác khối các trường công lập 

trực thuộc Sở về việc đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 

I/2023, triển khai nhiệm vụ công tác 

quý II/2023 tại Hội trường (200 chỗ) 

trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam. Bố trí xe 12h45. 

 

Thứ Bảy 

18/3/2023 

    

Chủ Nhật 

19/3/2023 

    

Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố hoặc các cơ 

quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở./. 


