
 

    

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

25-03 

07g00 - Tham dự diễn đàn “Điều em muốn nói” (HĐĐ, đ/c Nhiên) THCS Châu Văn Liêm 

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, Châu) 

TT.GDNN-GDTX quận 

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

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

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

14g00 - Họp giao ban Tổng phụ trách Đội (HĐĐ, cơ sở) Trường TiH Chí Linh 

14g00 
- Tham dự Lễ Kết nạp đoàn viên mới – trường CĐ Đại Việt Sài 

Gòn (đ/c T.Trí, Minh) 
Cơ sở 

15g00 
- Tham dự họp triển khai tổ chức Sân chơi “Thầy trò cùng leo núi” 

năm 2019 (đ/c Nhiên, Minh) 
P.C6/TĐ 

15g00 

- 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, Châu) 

THPT Hàn Thuyên 

15g00 
- Tiếp LĐLĐ chúc mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn (BTV, 

Trưởng – Phó ban) 
Phòng A.14 

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

18g30 
- Tham dự họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh – Phường 02 (đ/c T.Trí) 
Cơ sở 

Thứ Ba 

26-03 

06g45 
- Thực hiện công trình dâng hoa tri ân Liệt sĩ (đ/c M.Tuấn, T.Trí, 

N.Trí, Kiệt, L.Anh, K.Châu, cơ sở) tập trung tại UBND quận 
NTLS TP 

08g00 
- Tham dự họp BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH quận thông qua 

dự thảo kế hoạch thực hiện phong trào năm 2019 (đ/c M.Tấn) 
HT/UB quận 

09g30 
- Trao đổi hoạt động với các khoa TMNT – CT.PP công tác Đội 

(BGĐ/NTN, đ/c T.Tuấn, Hưng) 
Phòng NV 

10g30 
- Trao đổi với BGH trường TiH Cao Bá Quát về tham gia hoạt động 

cấp Thành (đ/c M.Tấn, Nhiên, Quyên) 
Trường TiH CBQ 

14g00 
- Tham dự họp triển khai Kế hoạch liên tịch về vận động các đơn 

vị hưởng ứng lắp đặt sử dụng điện mặt trời áp mái (đ/c M.Tấn) 
HT/UB quận 

15g30 
- Họp góp ý chuyển đảng cho công đoàn viên và đánh giá hoạt 

động tuần 12/2019 (toàn thể cán bộ CNV cơ quan) 
Phòng họp 

15g30 
- Tham dự họp triển khai công tác trọng tâm năm 2019 và tuyên 

truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đ/c P.Thảo) 
HT/UB quận 

18g30 
- Tham dự họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh – Phường 15 (đ/c Hoàng) 
Cơ sở 

18g30 
- Tham dự Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn – Lữ đoàn 

596 (đ/c M.Thảo, T.Tuấn) 
Lữ đoàn 596 

 Thứ Tư 

27-03 

Cả ngày 
- Tham dự Ngày hội Thể thao các Nhà Thiếu nhi toàn thành 

(BGĐ/NTN, các đ/c được phân công) 
CVVH Đầm Sen 

08g00 
- Tập huấn “Tổ tiết kiệm và vay vốn” năm 2019 (đ/c M.Tuấn, 

BMT) tổ phục vụ chuẩn bị hội trường 
HT 

14g00 
- Tham dự Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên công nhân thành phố quý I/2019 (đ/c M.Tuấn, P.Thảo) 
Cty Đầu tư Tài chính 

Nhà nước TP 

14g00 
- Tham dự họp thông qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã 

hội quý I/2019 (đ/c M.Tấn) 
HT/UB quận 

14g00 

- Tham dự họp BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH triển khai quy 

trình xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hoá”, “Khu phố văn hoá” 

(đ/c T.Trí) 

UBND P.7 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2019 
(Tuần lễ từ 25/3/2019 đến 31/3/2019) 

Trọng tâm:  - Vòng loại Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm 2019; 

 - Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2019; 



 

Thứ Năm 

28-03 

08g00 
- Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn quý 

I/2019 (đ/c Đông, Kiệt) 
HT/TĐ 

08g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 

và phương hướng năm 2019 (đ/c M.Tấn) 
HT/QU 

09g30 
- Trao đổi hoạt động với các khoa TDTT - STKT (BGĐ/NTN, đ/c 

Hoàng, Đại) 
Phòng NV 

10g00 
- Tham dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm 

việc nhà” (đ/c P.Thảo, Châu) 
Phú Nhuận Plaza 

14g00 
- Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên quý 

I/2019 (đ/c M.Tuấn, N.Trí) 
05 ĐTH 

15g00 
- Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 và góp ý chuyển đảng chính 

thức cho đoàn viên ưu tú (đoàn viên chi đoàn) 
Phòng họp 

Thứ Sáu 

29-03 

Cả ngày 

- Chương trình “Tháng Ba biên giới”, thăm và tặng quà gia đình 

chính sách, khó khăn tại Tây Ninh (đ/c M.Tuấn, N.Trí, Kiệt, 

L.Anh, Châu, cơ sở) 

Tây Ninh 

08g30 
- Tham dự Họp mặt giữa lãnh đạo Quận và lãnh đạo Doanh nghiệp 

năm 2019 (đ/c P.Thảo) 
Phú Nhuận Plaza 

09g00 
- Tham dự Hội nghị giao ban Hội đồng Đội quận huyện quý I/2019 

(đ/c M.Tấn, Nhiên) 
P.C6/TĐ 

09g30 
- Tham dự Lễ kỷ niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

(đ/c M.Thảo, Hưng) 
Bảo tàng Tôn Đức 

Thắng 

16g30 
- Báo cáo chuyên đề “Quản lý chi tiêu thông minh” và sân chơi Giờ 

tan ca (B.CNLĐ, cơ sở) 
Cty 30/4 

16g30 - Họp nội bộ cơ quan (cán bộ CNV cơ quan) Phòng họp 

Thứ Bảy 

30-03 

Cả ngày 

- Tham gia Hội thi Nghi thức Đội, Tiếng kèn Đội ta và Liên hoan 

“Nhịp điệu măng non” năm 2019 (HĐĐ, BGĐ/NTN, các đ/c được 

phân công) 

Công viên 23/9 

07g30 
- Tham dự Hội thảo khoa học “Xây dựng môi trường giáo dục theo 

chuẩn nghề nghiệp” (đ/c M.Tấn) 
Phua Nhuận Plaza 

08g00 
- Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân và doanh nghiệp (B.CNLĐ) 
Cơ sở 

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

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

15g00 
- Giao lưu hoạt động TDTT-VHVN nhân dịp Tháng Thanh niên và 

Ngày thể thao Việt Nam (BGĐ/NTN, các đ/c được phân công) 
Bộ Công an phía Nam 

19g30 - Chương trình tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất 2019 (B.CNLĐ) NVHTN 

Chủ nhật 

31-03 

07g00 
- Tham dự Khai mạc và Vòng loại sân chơi “Thầy trò cùng leo núi” 

năm 2019 (B.TNTH) 
NTN Q.4 

07g30 
- Lễ khai mạc và vòng loại Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm 2019 

(BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 
HT 

08g00 - Thi đấu Hội thao – môn Cầu lông (B.CNLĐ) TT.TDTT  

08g00 
- Tham dự Lễ phát động Liên hoan “Em yêu chữ Việt” lần 2 năm 

2019 (BGĐ/ NTN, đ/c Hoàng)  
NTN Q.7 

14g00 - Thi đấu Hội thao – môn Billard (B.CNLĐ) TT.TDTT  

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 
- Trao đội hoạt động Đội ca múa (BGĐ/ NTN, đ/c T.Tuấn, đội ca 

múa) 
Phòng họp 

* 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 - 

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 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 


