
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                                       

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Đồng Xoài, ngày 25 tháng 7 năm 2022 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT 

(Tuần thứ 30, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022) 

 

 Trong tuần Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT trực giải quyết công tác 

tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 theo phân công. 

 - Địa điểm trực chuyên viên: Phòng tiếp công dân, phòng GD&ĐT. 

 - Thời gian: Buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút. 

THỨ HAI (25/7/2022):  

SÁNG:  

1) 8 giờ 30’: Đ/c Dương Thị Thảo– TP dự họp nghe phòng VH&TT thành 

phố dự thảo Kế hoạch tổ chức các chuỗi hoạt động Quý III năm 2022: Kỷ niệm 60 

năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962-

20/7/2022); Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); 

Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc 

khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

2) Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP và công chức làm việc tại cơ quan 

3) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Văn Dũng Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 

CHIỀU:  

1) Lãnh đạo, công chức làm việc tại cơ quan 

 2) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Văn Dũng; Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 

THỨ BA (26/7/2022):  

SÁNG:  
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1) Đ/c Dương Thị Thảo– TP, Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP và công chức 

làm việc tại cơ quan 

2) 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP Dự Họp mặt kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) và biểu dương người có công 

tiêu biểu. 

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố. 

3) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Thị Lan; Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 

CHIỀU:  

1) 14 giờ 00’: Họp chi bộ, họp cơ quan 

* Nội dung: 

- Họp Chi bộ định kỳ tháng 7/2022 

- Rà soát, báo cáo chi tiết các khó khăn vướng mắc đối với 5 trường chuẩn 

bị công nhận chuẩn. (Giao:Đ/c Nhi phối hợp với nhà trường và các bộ phận 

chuyên môn tham mưu) 

- Báo cáo thống kê, chốt danh sách tuyển sinh trái tuyến để gửi các trường 

(Giao đ/c Bình tham mưu cấp tiểu học; Đ/c Dũng tham mưu cấp THCS). 

- Dự thảo báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo 

độc lập, lớp mầm non độc lập tư thục (Giao đ/c Lan tham mưu). 

- Dự thảo kế hoạch phân công giáo viên dạy tin học liên trường cấp tiểu 

học. 

 Địa điểm: Phòng truyền thống 

2) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Thị Lan; Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 

THỨ TƯ (27/7/2022): 

SÁNG:  

1) 6 giờ 45’: Đ/c Dương Thị Thảo– TP Dự Lễ dâng hương kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh Liệt sĩ. 
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Địa điểm: Tại Nhà trưng bày Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm chiến 

thắng Đồng Xoài”. 

2) 8 giờ 00’: Đ/c Dương Thị Thảo– TP: Dự họp những nội dung liên quan 

đến kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia. 

Cùng dự: Đ/c Trần A Nhi 

Địa điểm: Hội trường B, Sở GD&ĐT tỉnh 

3) Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP, Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP và công 

chức làm việc tại cơ quan 

4) Đ/c Nguyễn Thị Lan- CV dự Hội thảo giới thiệu: KIDSEnglish và giải 

pháp toàn diện giúp trẻ làm quen với tiếng Anh chuẩn quốc tế (3 ngày, từ ngày 

27/7-29/7/2022) 

Địa điểm: Khách sạn EASTIN, 21 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.  

5) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Văn Dũng; Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 

CHIỀU:  

1) Đ/c Dương Thị Thảo– TP làm việc theo Chương trình sau:  

- 14 giờ 00’: Tham gia vận hành Hội nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

thành phố Điều chỉnh Kế hoạch ứng phó sự cố ô nhiễm môi trường do rò rỉ, phát 

tán hóa chất (diễn tập thử). 

- 15 giờ 00’: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập. 

Địa điểm cả 02 nội dung: tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công 

nghệ Môi trường Bình Phước 

2) Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP, Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP và công 

chức làm việc tại cơ quan 

3) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Văn Dũng; Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 

TỐI: 
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 1) 19 giờ 30’: Đ/c Dương Thị Thảo– TP Dự xem Chương trình Nghệ thuật 

Cải lương, Vở diễn “Nước non ngàn dặm phần 1 - Nợ nước non”  Chương trình 

nghệ thuật công diễn vở cải lương “Nợ nước non” 

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh (đường Hồ Xuân Hương, 

phường Tân Phú). (Theo Thư mời của Sở ăn hóa, thể thao và Du lịch). 

THỨ NĂM (28/7/2022): 

SÁNG:  

1) 7 giờ 30’: Đ/c Dương Thị Thảo– TP tham gia diễn tập phòng thủ dân sự 

thành phố năm 2022. Cùng đi: Đ/c Khiết 

Địa điểm: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển công nghệ Môi trường 

Bình Phước (ấp 1 xã Tiến Hưng). 

2) 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP, Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP 

dự tập huấn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Đồng Xoài năm 2022. Cùng dự: đ/c Nhi.  

Thành phần tham gia tập huấn: Hiệu trưởng, kế toán và cán bộ phụ trách 

công nghệ (hoặc hiểu biết về công nghệ) các trường học trên địa bàn (Giao đ/c 

Nhi thông báo triệu tập) 

Địa điểm: Hội trường Thành uỷ. 

3) 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Dũng – CV tham gia tập huấn ma trận đặc tả 

(2 ngày, từ ngày 28-29/7/2022) 

Địa điểm: Hội trường THPT Đồng Xoài 

4) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Lương Thị Bình; Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 

CHIỀU:  

1) 14 giờ 00’: Đ/c Dương Thị Thảo– TP Dự Hội nghị tổng kết 20 năm 

triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy 

2) Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP, Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP và công 

chức làm việc tại cơ quan 

3) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 
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- Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Lương Thị Bình; Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 

THỨ SÁU (29/7/2022):  

SÁNG:  

1) 8 giờ 00’: Đ/c Dương Thị Thảo– TP; Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP và 

công chức làm việc tại cơ quan 

2) Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP tiếp đoàn kiểm tra nhóm trẻ độc lập, lớp 

mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập tư thục (cả ngày).  

Cùng dự: Đ/c Trần Thị Yến Anh- Hiệu trưởng trường MN Hoa Đào. 

Giao Đ/c Lan chuẩn bị nội dung tiếp đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 

1972/KH-SGDĐT ngày 19/7/2022 của Sở GD&ĐT hoàn thành trước ngày 

26/7/2022 

3) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Lương Thị Bình; Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 

CHIỀU:  

1) 14 giờ 00’: Đ/c Dương Thị Thảo– TP họp Ban chỉ đạo 35 thành phố. 

Nội dung: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động công tác bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý II/2022 

và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2022. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Chính trị Thành phố. 

2) 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Ngôn– PTP: họp giao ban Khối VH-XH 

07 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2022. 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố 

  3) 14 giờ 00’: Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP tiếp đoàn kiểm tra nhóm trẻ độc 

lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập tư thục. 

Cùng dự: Đ/c Trần Thị Yến Anh- Hiệu trưởng trường MN Hoa Đào. 

4) Phân công trực giải quyết tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6. 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Ngô Văn Quyền – PTP 

- Chuyên viên: Đ/c Lương Thị Bình; Các bộ phận chuyên môn khác trực 

giải quyết tuyển sinh tại phòng làm việc. 
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 (Lịch này thay cho Thư mời họp và đăng trên Cổng thông tin điện tử Phòng 

GD&ĐT). 

Nơi nhận:         KT. TRƯỞNG PHÒNG  

- LĐ, Công chức Phòng GD&ĐT;               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Các trường MN, MG, TH, THCS;    

- Lưu VT.          
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