
 

 
 
 
 
 

NGÀY GIỜ 

Thứ Hai 
06-05 

Cả tuần 
- Tập chương tr
M.Thảo, T.Tu

07g45 - Chào cờ đầ

09g00 - Họp giao ban BTV, Trư

14g00 - Họp giao ban Kh

14g00 
- Tham dự họ
M.Thảo) 

14g30 - Họp Ban TNTH 

16g00 - Họp Phòng nghi

16g00 
- Họp Bảng phân công t
nhớ lời di chúc theo chân Bác” (

Thứ Ba 
07-05 

08g00 
- Tham dự H
thắng Điện Biên Ph

08g00 
- Tham gia Đoàn 2 đi thăm và chúc cơ s
Phật Đản (đ/c M.T

08g30 
- Tham dự h
hội “Bác Hồ 

09g00 
- Tham gia Đoàn 1 đi thăm và chúc cơ s
Phật Đản (đ/c M.Tu

Thứ Tư 
08-05 

Cả ngày 
- Tham gia ti
thành (đ/c M.Th

10g00 
- Họp BTC H
công) 

14g00 
- Tham gia sinh ho
Nhà Thiếu nhi qu

14g00 - Tham dự làm vi

14g00 
- Tham dự họ
chức chính tr
lập (đ/c P.Th

14g00 
- Tham dự Vòng Chung k
ươm mầm” lầ

Thứ Năm 
09-05 

08g00 - Tham dự làm vi

10g00 
- Kiểm tra công tác Đ
2019 - Tổ công tác s

14g00 
Kiểm tra công tác Đ
2019 - Tổ công tác s

14g00 
- Tham dự h
ngày sinh Ch
tịch Hồ Chí Minh, trao huy hi

15g00 
- Tham dự h
P.Thảo) 

15g00 - Tham dự họ

15g30 
- Tham dự h
cho cán bộ Đoàn năm 2019 (

Thứ Sáu 
10-05 

08g00 
- Tham dự H
chiến binh gương m
cơ sở) 

Trọng tâm:  - Ngày hộ
 - Tập chương tr
 - Kiểm tra công tác Đ

NỘI DUNG – THÀNH PHẦN 
p chương trình tham gia Liên hoan Dân ca năm 2019

o, T.Tuấn, toàn thể cán bộ CNV-CQ) từ 10g00 đế

ầu tuần (Cán bộ, công nhân viên cơ quan)

p giao ban BTV, Trưởng – Phó ban 

p giao ban Khối Địa bàn dân cư (BMT, cơ sở) 

ọp bốc thăm Hội thi Liên hoan Dân ca năm 2019 (

p Ban TNTH – HĐĐ 

p Phòng nghiệp vụ (BGĐ, cán bộ các khoa) 

ng phân công tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Phú Nhu
i di chúc theo chân Bác” (các đ/c được phân công)

Họp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày Chi
n Biên Phủ (đ/c T.Trí, cơ sở) 

Tham gia Đoàn 2 đi thăm và chúc cơ sở Phật giáo nhân Đ
đ/c M.Tấn) 
họp triển khai và phân công các đơn vị tổ ch
 với thiếu nhi” (đ/c M.Thảo, T.Tuấn) 

Tham gia Đoàn 1 đi thăm và chúc cơ sở Phật giáo nhân Đ
đ/c M.Tuấn) 

Tham gia tiền trạm công tác xã hội chăm lo cho thiếu nhi ngo
đ/c M.Thảo, T.Tuấn) 

p BTC Hội thi “Lời Bác dạy ta” (BTG, các đ/c đượ

Tham gia sinh hoạt CLB Chính trị - Phương pháp công tác Đ
u nhi quận – huyện (BGĐ, đ/c Hưng) 

làm việc với Tổ biên tập văn kiện (đ/c M.Tấn) 

ọp khảo sát về việc thành lập tổ chức đảng và các t
c chính trị - xã hội đối với đơn vị sự nghiệp y tế ngoài công 

P.Thảo) 
Vòng Chung kết và tổng kết, trao giải hội thi “Ngư
ần 1 năm 2019 (TT/Hội LHTN quận, cơ sở) 

làm việc với Thường trực Quận ủy (đ/c Cường

m tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 
công tác số 3 (đ/c M.Tuấn, T.Trí, M.Thảo. L.Tâm, Quyên

m tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 
công tác số 3 (đ/c M.Tuấn, T.Trí, M.Thảo. L.Tâm, Quyên

họp kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 129 năm 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc Ch

hí Minh, trao huy hiệu đảng đượt 19/5 (đ/c M.Tấ
họp Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể (đ/c M.T

ọp Ban giảm nghèo bền vững quận (đ/c M.Tu

họp góp ý Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng Anh dành 
Đoàn năm 2019 (B.TNTH, đ/c Nhiên) 
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nướ

n binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019 (đ/c M.Tấn, T.Trí, 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2019
(Tuần lễ từ 06/5/2019 đến 12/5/2019) 

ội “Tuổi trẻ Phú Nhuận nhớ lời Di chúc theo chân Bác”
p chương trình tham gia Liên hoan Làn điệu dân ca năm 2019;
m tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-

ĐỊA ĐIỂM 
năm 2019 (đ/c 

ến 11g30 
Phòng múa 

, công nhân viên cơ quan) Quận Đoàn 

Phòng TT 

Phòng họp 

năm 2019 (đ/c 
LĐLĐ quận 

Phòng A.10 

Phòng Nghiệp vụ 

Phú Nhuận 
) 

Phòng họp 

m 65 năm ngày Chiến Bảo tàng Phụ nữ Nam 
bộ 

t giáo nhân Đại lễ 
Cơ sở 

chức ngày Bảo tàng Hồ Chí Minh 
chi nhánh HCM 

t giáo nhân Đại lễ 
Cơ sở 

u nhi ngoại 
Củ chi 

ác đ/c được phân 
Phòng họp 

công tác Đội 
Phòng họp 

 P.1/QU 

ng và các tổ 
ngoài công 

PK Hợp Nhân (95A 
Phan Đăng Lưu, P.7) 
BV Mỹ Đức (Hồ Văn 

Huê, P.9) 

i thi “Người 
 

TT.DVVL TN 

ng) P.1/QU 

c 2018 – 
o. L.Tâm, Quyên) 

THCH-THPT Hồng Hà 

c 2018 – 
o. L.Tâm, Quyên) 

THCS Ngô Tất Tố 

m 129 năm 
n Di chúc Chủ 

ấn) 
P.2/UB 

đ/c M.Tấn, 
P.1/QU 

đ/c M.Tuấn) HT/UB 

ng Anh dành 
P.C6/TĐ 

ớc “Cựu 
n, T.Trí, TTVH quận 

2019 
 

i Di chúc theo chân Bác”; 
năm 2019; 

-2019; 



 

08g00 
- Tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ ĐH ĐB Phụ nữ các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021 (đ/c P.Thảo) 

H.LHPN quận 

08g00 
- Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 
2019 - Tổ công tác số 3 (đ/c M.Tuấn, T.Trí, M.Thảo. L.Tâm, Quyên) 

THCS Trần Huy Liệu 

08g30 
- Tham dự Hội nghị góp ý Văn kiện Đại hội ĐB toàn quốc Hội 
LHTN VN nhiệm kỳ 2019-2024 (TT/Hội LHTN) 

05 ĐTH 

09g00 
- Tham dự họp triển khai thực hiện bộ tiêu chí đánh giá công tác 
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2019 (đ/c 
M.Tuấn)  

HT/TĐ 

09g00 
- Tham dự tập huấn Chỉ huy Đội giỏi cấp Thành (đ/c Hưng, thí 
sinh) 

NTN/TP 

14g00 
- Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 
2019 - Tổ công tác số 3 (đ/c M.Tuấn, T.Trí, M.Thảo. L.Tâm, Quyên) 

THCS Cầu Kiệu 

Thứ Bảy 
11-05 

07g00 
- Tham gia Liên hoan CLB Sáng tạo các Nhà Thiếu nhi toàn 
thành năm 2019 (BGĐ/NTN, đ/c Hoàng, Đại, cơ sở) 

NTN/TP 

07g00 
- Tham dự Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ Thành phố HCM 
lần 28 năm 2019 (B.TNTH, cơ sở) 

CV phần mềm Quang 
Trung 

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 
12-05 

07g00 - Lễ dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (BTV/QĐ, cơ sở) Phó đi bộ Nguyễn Huệ 

07g30 
- Tham dự Đại hội Hội cơ sở (đ/c M.Tuấn, P.Thảo, L.Anh, 
Châu) 

Cơ sở 

08g00 
- Ngày hội ““Tuổi trẻ Phú Nhuận nhớ lời Di chúc theo chân Bác” 
năm 2019 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 

Quận Đoàn 

14g00 
- Tham dự Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi Tin học trẻ Thành phố 
HCM lần 28 năm 2019 (B.TNTH, cơ sở) 

NVHTN 

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 

 

* 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  sáng  T3; 
- Đ/c Quyên học ĐH chiều t2, sáng thứ 7, Chủ nhật; 
- Đ/c Minh học ĐHcả 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 




