
 

    

 

 
 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

18-03 

06g00 

- Chương trình đưa Trạng về trường – Hội thi giải thưởng Lê 

Quý Đôn lần thứ 24 năm học 2018-2019 (HĐĐ, các đ/c được 

phân công) 

Cơ sở 

06g45 

- Chương trình sinh hoạt truyền thống quý I năm 2019, chủ 

đề “Xung kích vì Thành phố, tình nguyện vì cộng đồng” 

(BTG, đ/c T.Trí) 

THCS Cầu Kiệu 

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

10g30 - Họp Ban TNTH – HĐĐ  Phòng A.10 

14g00 
- Tham dự nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế 

(BCH/QĐ) 
TT.BDCT quận 

14g00 

- Tham dự họp công tác chuẩn bị tổ chức Ngày chạy Olympic 

Vì sức khoẻ toàn dân và hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 

20/3 năm 2019 (đ/c M.Tuấn) 

P.1/UB quận 

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

Thứ Ba 

19-03 

08g00 

- Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc năm 2018 (đ/c M.Tuấn, N.Trí) 

HT.CA quận 

08g00 - Giao ban công tác tuyên giáo quý I/2019 (đ/c T.Trí) HT/QU 

10g00 

- Họp băng phân công Hội thi Nghi thức Đội và Lễ tuyên 

dương gương cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu (các đ/c được 

phân công) 

Phòng họp 

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

14g00 - Tham dự hội nghị BCH LĐLĐ quận quý I/2019 (đ/c M.Tấn) LĐLĐ quận 

18g30 
- Tham dự chấm điểm MH-GP phường 04 (BMT, đ/c N.Trí, 

Kiệt, L.Anh) 
UBND P.4 

 Thứ Tư 

20-03 

Cả ngày 

- Tham dự Chương trình “Vì người bạn ngoại thành” và “Giao 

lưu Tổng phụ trách Đội” cụm thi đua 2 (đ/c M.Tấn, Nhiên, 

cơ sở) 

Củ Chi 

08g00 
- Tham dự tập huấn BCĐ chăm sóc sức khoẻ Nhân dân năm 

2019 (đ/c P.Thảo) 
HT/UB quận 

14g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện 

lần thứ 11 năm 2019 (đ/c M.Tuấn, Minh) 
HT/TĐ 

Thứ Năm 

21-03 

08g00 

- Tham dự Hội nghị nghiển cứu, học tập chuyên đề kỷ niệm 

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (toàn 

thể đảng viên chi bộ) 

TTVH quận 

08g30 
- Chương trình đối thoại trực tuyến với Bí thư Thứ nhất Trung 

ương Đoàn (đ/c M.Tấn) 
TT Viễn thông KV2 – 

224 Thành Thái 

09g00 - Họp bốc thăm thi đấu hội thao (B.CNLĐ, cơ sở) Phòng họp 

15g30 
- Tham dự Chuyên đề “Bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình” 

(đ/c P.Thảo)  
Phú Nhuận Plaza 

Thứ Sáu 

22-03 
Cả ngày 

- Tham dự Khoá bồi dưỡng “Kỹ năng thẩm định thông tin” 

(đ/c T.Trí) 02 ngày 22,23/3/2019 
TT.BDCT quận 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/2019 
(Tuần lễ từ 18/3/2019 đến 24/03/2019) 

Trọng tâm:  - Hội thi Nghi thức Đội và Liên hoan “Trống – Kèn Đội ta” năm học 2018-2019; 

 - Tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2019; 

 - Ngày Đoàn viên năm 2019; 



 

08g30 
- Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi Nghi thức Đội 

năm 2019 (HĐĐ, các đ/c được phân công) 
CV Gia Định 

09g00 
- Họp rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN VN 

phường 7 (TT/Hội LHTN quận, cơ sở)  
Phòng họp 

14g00 

- Họp thành viên các tiểu ban chuẩn bị ĐHĐB Hội LHTN 

Việt Nam quận Phú Nhuận lần VI, nhiệm kỳ 2019-2024 

(TT/Hội quận, thành viên các tiểu ban) 

Phòng họp 

14g00 
- Tham gia sinh hoạt CLB Thể dục thể thao các Nhà Thiếu 

nhi toàn thành T.3/2019 (đ/c Đại) 
NTN Q.11 

18g00 
- Lễ tuyên dương Cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu trên các 

lĩnh vực năm 2019 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 
HT 

Thứ Bảy 

23-03 

Cả ngày 

- Chương trình Hành trình về nguồn - Họp mặt cán bộ Đoàn 

quận Phú Nhuận các thời kỳ (BTV/QĐ, các đ/c được phân 

công, theo Thư mời) 02 ngày 23, 24/3, tập trung lúc 06g30 

tại Quận Đoàn 

Căn cứ Núi Dinh 

07g00 

- Hội thi Nghi thức Đội và Liên hoan “Trống – Kèn Đội ta” 

năm học 2018 - 2019 (HĐĐ, BGĐ/NTN, các đ/c được phân 

công) 

Công viên Gia Định 

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

14g30 - Sinh hoạt CLB Đờn ca tài tử nhí (Khoa TMNT) NTN 

Chủ nhật 

24-03 

05g45 

- Tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân và 

hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2019 

(BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 

CLB TDTT Rạch Miễu 

07g00 
- Ngày đoàn viên năm 2019 (BTV/QĐ, các đ/c được phân 

công) 
Cơ sở 

13g30 
- Hội thao liên tịch 3 ngành – Môn Cờ tướng (B.CNLĐ, cơ 

sở) 
Phòng họp 

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 

18g00 

- Tham dự Chương trình kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn 

năm 2019 (đ/c Cường, M.Tấn, Nhiên) 

NVHTN 

18g30 
- Tham dự Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh – Phường 01 (đ/c Kiệt) 
Cơ sở 

* 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, Chủ nhật hàng tuần tại 

NTN. 
- CLB Sao Bắc Đẩu sinh hoạt vào sáng CN hàng tuần tại CV.Gia Định. 

 

- Đ/c Cường học CCCT từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Đ/c M.Tấn học Đại học Kinh tế Cả ngày T7, sáng CN hàng tuần. 
- Đ/c Châu học ĐH mở cả ngày thứ 7, Chủ nhật. 

- Đ/c L.Anh học ĐH  tối T2,4,6, sáng T 7, CN 

- Đ/c Quyên học ĐH chiều thứ 5, cả ngày thứ 7, Chủ nhật. 
- Đ/c Minh học ĐH sáng T5, cả ngày thứ 7, Chủ nhật 

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 


