
 

    

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

12-11 

07g45 - Chào cờ đầu tuần (Cán bộ, công nhân viên cơ quan) Quận Đoàn 

08g30 - Hội ý Thường trực Quận Đoàn Phòng TT 

10g30 - Họp ban TNTH – HĐĐ  Phòng HĐĐ 

14g00 - Họp giao ban Khối Địa bàn dân cư, (BMT, cơ sở) Phòng họp 

15g00 
- Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho Bí thư và 

Phó Bí thư Đoàn cơ sở (BTC, cơ sở) 
Phòng họp 

16g00 - Họp BTV thông qua hồ sơ Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp quận  Phòng TT 

16g00 - Họp Phòng Nghiệp vụ (BGĐ, cán bộ các khoa) Phòng Nghiệp vụ 

Thứ Ba 

13-11 

08g00 
- Tham dự Họp định kỳ Đảng ủy Cơ quan Đảng Đoàn thể 

tháng 11/2018 (đ/c Cường, M.Tấn) 
P.1/QU 

08g00 
- Tham dự họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc đi bộ 

“Đồng hành vì người nghèo” năm 2018 (đ/c Cường) 
HT.UB quận 

10g00 

- Họp trao đổi nội dung tiếp đoàn kiểm tra Thành phố 

(BTV/QĐ, cơ sở) Mời đại diện các đơn vị: Đoàn P.12, P.15, 

Chi cục Thuế, May da XK 30/4, Quân sự quận 

Phòng TT 

18g30 

- Tập huấn thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi “Người 

dẫn chương trình thanh niên” lần 3 năm 2018 (BTG, 10 thí 

sinh) 

Phòng họp 

 Thứ Tư 

14-11 

08g00 
- Tham dự Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt 

trậ Tổ quốc Việt Nam (đ/c Cường, M.Tuấn) 
HT.UBMTTQVN quận 

09g00 
- Tham dự ngày hội “Hoa vải trao tay – Thắm tình thân ái” 

(đ/c P.Thảo, Mai) 
NVH Lao động quận 

09g30 
- Tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

giữa Việt nam – Hà Lan (BTG, cơ sở) 
Nhà hát Thành phố 

14g00 

- Tham dự họp triển khai Nghị quyết số 17-NQ/QU về lãnh 

đạo Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh 

không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và 

giảm ngập nước” (đ/c M.Tuấn) 

HT.UB quận 

14g00 - Tham dự tiếp xúc cử tri phường 13 (đ/c Cường) UBND P.13 

Thứ Năm 

15-11 

08g00 

- Tiếp Thành Đoàn Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 2018 (BTV/QĐ, các đ/c 

được phân công, cơ sở) 

Phòng họp 

09g00 
- Trao đổi về việc tham gia ghi hình LH truyền hình toàn quốc 

lần thứ 38 (đ/c M.Thảo, T.Tuấn, Hưng) 
Phòng Nghiệp vụ 

14g00 

- Tham dự tiếp xúc của Đại biểu HĐND thành phố với cử tri 

quận Phú Nhuận trước kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa IX (đ/c 

Cường) 

TT.BDCT quận 

17g30 - Họp giao ban Khu vực trường học (B.TNTH, cơ sở) THPT Hàn Thuyên 

18g30 

- Tập huấn thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi “Người 

dẫn chương trình thanh niên” lần 3 năm 2018 (BTG, 10 thí 

sinh) 

Phòng họp 

Thứ Sáu 

16-11 

10g00 

- Thường trực Quận Đoàn làm việc với Hội LHTN quận về 

CLB SBĐ (TT/QĐ, TT/Hội LHTN) Mời: đ/c Mai (Kế 

toán/QĐ), Ban Chủ nhiệm CLB SBĐ  

Phòng TT 

14g00 
- Tham dự Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trường THPT-

THCS Hồng Hà (đ/c M.Tấn) 
170 Quang Trung, Gò 

Vấp 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46/2018 
(Tuần lễ từ 12/11/2018 đến 18/11/2018) 

Trọng tâm:  - Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiéu nhi quận Phú Nhuận năm 2018; 
- Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2018; 

-  



 

15g00 
- Tham dự Lễ Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (đ/c 

Cường) 
Phú Nhuận Plaza 

Thứ Bảy 

17-11 

08g00 
- Lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh niên (BTC, các đ/c 

được phân công, cơ sở) 
Phòng họp 

14g30 - Sinh hoạt đội nghi lễ (Khoa CT-PPCT Đội NTN) NTN 

15g00 
- Tham dự kiểm tra công tác tổ chức Cuộc đi bộ “Đồng hành 

vì người nghèo” năm 2018 (đ/c Cường) 
Sân khấu ngoài trời 

đường Phan Xích Long 

17g30 
- Tham dự duyệt chương trình văn  nghệ Lễ tuyên dương Nhà 

giáo trẻ tiêu biểu TP (đ/c M.Thảo, T.Tuấn, đội ca múa) 
NVHTN 

Chủ nhật 

18-11 

Cả ngày 

- Tham gia tập huấn và tham quan thực tế cho đại biểu Hội 

đồng Trẻ em và Câu lạc bộ Phóng viên nhí năm 2018 (HĐĐ, 

thiếu nhi) 

HT/TĐ 

05g00 
- Tham gia cuộc đi bộ “Đồng hành vì người nghèo” quận Phú 

Nhuận năm 2018 (toàn thể cán bộ - CNV cơ quan)  
Sân khấu ngoài trời 

đường Phan Xích Long 

08g00 
- Lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh niên (BTC, các đ/c 

được phân công, cơ sở) 
Phòng họp 

08g00 
- Sinh hoạt CLB Sao Bắc Đẩu (TT/Hội LHTN, BCN CLB 

SBĐ) 
CV Gia Định 

14g30 - Sinh hoạt đội ca múa (Khoa Thẩm Mỹ nghệ thuật NTN) NTN 

14g30 - Sinh hoạt đội nghi lễ (Khoa CT-PPCT Đội NTN) NTN 

17g00 
- Tham dự Ngày hội Giáo viên các lớp năng khiếu Nhà Thiếu 

nhi toàn thành năm 2018 (BGĐ, đ/c T.Tuấn, giáo viên) 
NTN/TP 

18g00 

- Tham dự Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu 

Thành phố HCM” lần thứ 11năm 2018 (B.TNTH, đ/c M.Tấn, 

M.Thảo, Hưng, cơ sở) 

NVHTN 

* Ghi chú: Lịch công tác tuần thay cho Thư mời đối với nội bộ cơ quan Quận Đoàn – Nhà thiếu nhi. 
 

- CLB - Đội nhóm năng khiếu sinh hoạt vào Thứ 7 hàng tuần tại NTN. 

- CLB Chỉ huy Đội sinh hoạt vào 14g00, Thứ 7 hàng tuần tại NTN. 
- CLB Sao Bắc Đẩu sinh hoạt vào sáng CN hàng tuần tại CV.Gia Định. 

- Đội nghi lễ sinh hoạt chiều thứ Bảy, Chủ nhật tại Sảnh A – NTN. 

- Sinh hoạt CLB PTMN lúc 17g30 Chủ nhật hàng tuần – Sảnh C. 
- Đ/c Minh Thảo dạy năng khiếu trường Cao Bá Quát 13g30 thứ 3, 4 hàng 

tuần 

- Đ/c M.Tuấn học ĐH tối T2 – T6, sáng T7, chiều CN hàng tuần. 

- Đ/c M.Tấn học Đại học Kinh tế Cả ngày T7, sáng CN hàng tuần. 
- Đ/c Hưng học Trung cấp Lý luận Chính trị cả ngày T3,7 hàng tuần. 

- Đ/c T.Trí, Châu học ĐH mở cả ngày thứ 7, Chủ nhật. 

- Đ/c L.Anh học ĐH  chiều thứ 5, 7, tối thứ 6 
- Đ/c Quyên học ĐH chiều thứ 4, sáng thứ 5, 6. 

 

 

Đề nghị các Ban, khối Quận Đoàn - Nhà thiếu nhi khi thay đổi hoặc phát sinh lịch hoạt động đã đăng ký cần thông 

báo cho Văn phòng trước 01 đến 02 ngày để ghi nhận, nắm thông tin.  
 

BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 


