
 

    

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

14-01 

07g00 
- Tham dự chương trình “Khăn hồng tình bạn” – TiH Lê Đình 

Chinh (đ/c M.Tấn) 
Cơ sở 

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

08g00 
- Tham dự họp Hội ý Thường trực Quận uỷ (đ/c Cường, 

M.Tuấn) 
P.1/QU 

10g00 
- Họp góp ý CBCC và bình bầu thi đua năm 2018 (toàn thể 

CB-CNV cơ quan) 
Phòng họp 

14g00 
- Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 25 

(đột xuất) (đ/c Cường) 
HT/QU 

14g30 - Họp giao ban Khối Địa bàn dân cư, (BMT, cơ sở) Phòng họp 

15g30 
- Tham dự họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NH.CSXH 

quận (đ/c Cường) 
HT.UB quận 

15g30 
- Duyệt văn kiện Đại hội trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) 

(đ/c M.Tấn, Nhiên, Minh) 
Cơ sở 

16g00 

- Trình đoạn phim và nội dung trình chiếu trong chương trình 

họp mặt đản viên mới, đoàn viên ưu tú năm 2019 (đ/c T.Trí, 

Đại) 

Quận uỷ 

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

Thứ Ba 

15-01 

10g00 
- Tham dự họp triển khai ngày hội “Khăn hồng tình nguyện” 

năm 2019 (đ/c M.Tấn, Nhiên) 
P.C6/TĐ 

14g00 
- Tham dự họp Hội đồng Thi đua khen thưởng quận (đ/c 

Cường) 
HT/UB quận 

14g00 

- Tham dự Học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng 

Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo 

tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (50% đảng viên 

chi bộ) 

TTVH quận 

15g00 
- Thực hiện quay phim về các gương tiêu biểu họp mặt 03/02 

(đ/c T.Trí, Hoàng)  
Cơ sở 

15g00 
- Tham dự Lễ ký kết tiếp nhận sinh viên thực tập hàng năm 

(BGĐ/NTN, đ/c T.Tuấn) 
Trường ĐH Văn hoá 

15g00 
- Tham dự họp Đảng uỷ Cơ quan Đảng đoàn thể (đ/c Cường, 

M.Tấn) 
P.1/QU 

 Thứ Tư 

16-01 

07g30 
- Tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN phường 08 (đ/c 

Cường) 
UBND P.8 

08g00 

- Tham dự Học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng 

Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo 

tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (50% đảng viên 

chi bộ còn lại) 

TTVH quận 

09g00 
- Thực hiện quay phim về các gương tiêu biểu họp mặt 03/02 

(đ/c T.Trí, Hoàng)  
Cơ sở 

10g30 
- Tập văn nghệ phục vụ họp mặt đảng viên mới, đoàn viên ưu 

tú năm 2019 (đoàn viên chi đoàn) 
Phòng thanh nhạc 

14g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết “Chương trình thi đua gia đình 

tiết kiệm điện” tiêu biểu năm 2018 (đ/c M.Tuấn) 
TTVH quận 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03/2019 
(Tuần lễ từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 

Trọng tâm:  - Chuẩn bị các nội dung Hội chợ Xuân, tổng kết công tác Đoàn – Hội năm 2018;; 

-  



 

14g00 

- Tham dự họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (đ/c M.Tấn) 

P.2/UB quận 

15g00 
- Họp Chương trình năm cụm thi đua 2 (BGĐ/NTN, đ/c 

T.Tuấn) 
NTN Gò Vấp 

Thứ Năm 

17-01 

07g30 
- Tham dự họp mặt đảng viên mới, đoàn viên ưu tú năm 2019 

– P.14 (đ/c Ân) 
UBND P.14 

08g00 - Tham dự Hội nghị BCH LĐLĐ quận (đ/c M.Tấn) LĐLĐ 

09g00 
- Tham dự chương trình Kỷ niệm 60 năm Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hoà Cuba (BTG, cơ sở) 
Nhà hát Thành phố 

14g30 - Họp giao ban BTV, T-P ban  Phòng TT 

Thứ Sáu 

18-01 

07g15 
- Tham dự Hội thi Nghi thức Đội trường TiH Nguyễn Đình 

Chính (đ/c M.Tấn) 
Cơ sở 

10g30 
- Tập văn nghệ phục vụ họp mặt đảng viên mới, đoàn viên ưu 

tú năm 2019 (đoàn viên chi đoàn) 
Phòng thanh nhạc 

14g00 
- Tham dự Hội nghị Uỷ ban MTTQVN quận lần thứ 11 và 

tổng kết công tác mặt trận năm 2018 (đ/c M.Tuấn) 
TT.BDCT quận 

16g00 
- Tham dự họp góp ý dự thảo Kế hoạch Tháng Thanh niên 

năm 2019 (đ/c M.Tuấn, BMT) 
HT/TĐ 

Thứ Bảy 

19-01 

Cả ngày 

- Tham gia chương trình thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 (BTC, các đ/c được 

phân công) 

Huyện Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

07g30 
- Tham dự Hội thao trò chơi vận động mừng Đảng, mừng 

Xuân 2019 (đ/c Ân) 
Trường MNSC 14 

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

Chủ nhật 

20-01 

07g30 
- Tham dự Ngày hội “Khăn hồng tình nguyện” năm 2019 (đ/c 

M.Tấn, HĐĐ) 
Cơ sở theo TB 

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 Tổng kết năm CLB Đờn ca tài tử 3 thế hệ 

(BGĐ/NTN, đ/c T.Tuấn) 
Sảnh A 

18g30 
- Tham dự chương trình giao lưu văn hoá, nghệ thuật Lễ hội 

Nhật Bản – Việt Nam lần 6 (BTG, cơ sở) 
Khu B, CV 23/9 

* 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  sáng t3 

- 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 


