
 

 
 
 
 
 

NGÀY GIỜ 

Thứ Hai 
20-05 

Cả ngày 
- Hành trình thực t
(HĐĐ, các đ/c đượ

07g45 - Chào cờ đầu tuầ

14g00 - Họp giao ban Kh

Thứ Ba 
21-05 

Cả ngày 
- Chạy chương trình 
Minh, Kim, cơ sở)

07g30 
- Tham dự Sơ kết 03 năm th
50 năm thực hiện Di chúc c

08g00 
- Tham dự lễ phát đ
xuất huyết” lầnthứ

14g00 - Họp BCĐ Sinh ho

15g00 
- Tham dự họp thông qua d
luyện môn bơi phòng, ch

Thứ Tư 
22-05 

Cả ngày 
- Tham dự ĐH đạ
(đ/c Cường, M.Tấ

06g45 - Tham dự tuyên dương Cháu ngoan Bác H

07g00 - Thamdự Ngày hộ

07g00 - Tham gia Hội thi Ch

08g00 
- Tham gia tổ công tác làm vi
lập (đ/c P.Thảo) Phòng khám 
P.9); THCS-THPT Việt Anh (269A Nguy

15g00 
- Họp Tiểu ban H
Hoàng, An) 

16g00 
- Họp thông tin chương tr
CB CNV cơ quan)

16g30 - Họp giao ban CNLĐ tháng 5 (

18g00 
- Tham dự Lễ dâng hương, 
“Chỉ huy Đội giỏi” Thành ph
sở) 

Thứ Năm 
23-05 

Cả ngày 
- Tham dự ĐH đạ
(đ/c M.Tuấn, các đ/c 

Cả ngày 
- Tham gia tập hu
P.Thảo, Châu) 

08g00 
- Tham gia lớp tập hu
(đ/c M.Tấn, cơ sở, các đ/c đư

16g00 
- Tham dự buổi tri
(đ/c M. Tuấn) 

Thứ Sáu 
24-05 

07g00 - Tham dự Liên hoan “Cháu ngoan Bác H

08g00 
- Tham gia lớp tập hu
(đ/c M.Tấn, cơ sở, các đ/c đư

08g00 
- Khảo sát công tác ph
được phân công) 

09g30 
- Tham gia đoàn làm vi
cận nghèo năm 2019 (

14g00 
- Tham gia sinh ho
mạng” (toàn thể đ

Thứ Bảy 14g30 - Sinh hoạt đội nghi l

Trọng tâm:  - Hành trình th
 - Kiểm tra công tác Đ
 - Chương tr

NỘI DUNG – THÀNH PHẦN 
c tế “măng non Phú Nhuận với biên giới, biển đảo” năm 2019 

HĐĐ, các đ/c được phân công, cơ sở) 

ần (Cán bộ, công nhân viên cơ quan) 

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

ình ĐH MTTQ quận (đ/c Đông, L.Anh, Châu. Hung, Quyên, 
) 

t 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính tr
n Di chúc của Bác do Hội LHPN tổ chức (đ/c P.Thảo) 

phát động “Chiến dịch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, ch
ứ 9 năm 2019 (đ/c M.Tuấn) 

p BCĐ Sinh hoạt hè quận (đ/c Cường, M.Tấn, M.Thảo) 

p thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân t
òng, chống đuối nước năm 2019 (đ/c M.Tấn) 
ại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ XI, nhiệm kỳ
ấn, M.Tuấn, các đ/c được phân công, cơ sở)  

tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ (đ/c P.Thảo) 

ội “Trường Hồ Văn Huê với âm nhạc dân tộc” (đ/c M.T

i thi Chỉ huy đội giỏi cấp Thành phố (đ/c Hưng, 9 em thi

công tác làm việc với các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dụ
Phòng khám đa khoa Victỏia (135A Nguyễn Văn Trỗi, P.11); BV Mỹ Đức (43R H

t Anh (269A Nguyễn Trọng Tuyển, P.10) 
u ban Hậu cần – Đại hội Hội LHTN VN quận (đ/c P.Th

p thông tin chương trình giao lưu học tập kinh nghiệm năm 2019 
CB CNV cơ quan) 

p giao ban CNLĐ tháng 5 (đ/c M.Tuấn, B.CNLĐ, cơ sở) 

dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai m
i” Thành phố lần thứ 23 năm 2019 (đ/c Tấn, Nhiên, 

ại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ XI, nhiệm kỳ
n, các đ/c được phân công, cơ sở)  

p huấn công tác ngoài nhà nước của Thành phố năm 2019 (

p huấn phụ trách thiêu nhi địa bàn dân cư toàn thành năm 2019 
ở, các đ/c được phân công) 

i triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2019 

Liên hoan “Cháu ngoan Bác Hồ” trường TiH Hồ Văn Huê (

p huấn phụ trách thiêu nhi địa bàn dân cư toàn thành năm 2019 
ở, các đ/c được phân công) 

o sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Quận Đoàn (BTV/QĐ, các đ/c 
 

Tham gia đoàn làm việc với UBND P.7 về biện pháp nâng chuẩn h
n nghèo năm 2019 (đ/c M.Tấn) 
Tham gia sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2019, chủ đề “Nâng cao đ

đảng viên, đoàn viên ưu tú cơ quan) 

i nghi lễ (Khoa CT-PPCT Đội NTN) 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21/2019
(Tuần lễ từ 20/5/2019 đến 26/5/2019) 

Hành trình thực tế Măng non Phú Nhuận với biên giới, biển đảo năm 2019;
m tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-

Chương trình Lãnh đạo quận gặp gỡ đội viên, thiếu nhi tiêu bi

ĐỊA ĐIỂM 
o” năm 2019 Lữ đoàn Tàu pháo, 

Vũng Tàu 

Quận Đoàn 

Phòng họp 

đ/c Đông, L.Anh, Châu. Hung, Quyên, 
TTVH quận 

Chính trị, hoạt động 
)  

CLB TDTT Rạch 
Miễu 

ng ngày ASEAN phòng, chống sốt 
UBND P.15 

P.2/UB quận 

ng toàn dân tập 
P.2/UB quận 

ỳ 2019 – 2024 
TTVH quận 

TiH Trung Nhất 

đ/c M.Tấn) TiH HVH 

(đ/c Hưng, 9 em thiếu nhi) NTN/TP 

ục ngoài công 
c (43R Hồ Văn Huê, Cơ sở 

P.Thảo, Đông, 
Phòng A.12 

m năm 2019 (Toàn thể 
Phòng họp 

Phòng họp 

Chí Minh và khai mạc Hội thi 
n, Nhiên,  Hưng, cơ NTN/TP 

ỳ 2019 – 2024 
TTVH quận 

năm 2019 (đ/c Trường Đoàn Lý Tự 
Trọng 

a bàn dân cư toàn thành năm 2019 
Trường Đoàn LTT 

n hè năm 2019 
HTTĐ 

Văn Huê (đ/c M.Tấn) Cơ sở 

a bàn dân cư toàn thành năm 2019 
Trường Đoàn LTT 

BTV/QĐ, các đ/c 
QĐ 

n hộ nghèo, hộ 
UBND P.7 

“Nâng cao đạo đức cách Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

NTN 

2019 
 

o năm 2019; 
-2019; 

u nhi tiêu biểu năm 2019; 



 

25-05 14g30 - Sinh hoạt CLB Đờn ca tài tử nhí (Khoa TMNT) NTN 

18g00 
- Vòng Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí lần thứ IV năm 2019 
(BGĐ/NTN, các đ/c được phân công) 

Sảnh A 

Chủ nhật 
26-05 

07g30 
- Chương trình Lãnh đạo quận gặp gỡ đội viên, thiếu nhi tiêu biểu năm 2019 
(BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 

THCS Trần Huy Liệu 

13g00 - Tổ chức ngày hội Vì lợi ích đoàn viên (B.CNLĐ, cơ sở) NTĐ Rạch Mirễu 

13g30 
- Tham gia Ngày hội CNVC-LĐ quận – Tháng công nhân lần thứ 11 năm 2019 
(đ/c M.Tấn, M.Thảo, Đông, công đoàn viên cơ quan) 

NTĐ Rạch Miễu 

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, chiều Chủ nhật; 
- 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 




