
 

 
 
 
 
 

NGÀY GIỜ 

Thứ Hai 
27-05 

T2-T5 
- Chương trình giao l
(Cán bộ, công nhân viên cơ quan

07g00 - Tham dự Lễ tổng k
14g00 - Thamdự Hội ngh

14g00 
- Họp triển khai L
thứ 14 năm 2019

14g30 - Dự họp triển khai Ngày h

Thứ Ba 
28-05 

T2-T5 
- Chương trình giao l
(Cán bộ, công nhân viên cơ quan

07g15 - Tham dự Lễ tổng k

07g15 - Tham dự Lễ tổng k
10g00 - Họp thí sinh hội thi Nét đ

Thứ Tư 
29-05 

T2-T5 
- Chương trình giao lưu, h
(Cán bộ, công nhân viên cơ quan

07g00 - Tham dự Lễ tổng k
07g30 - Tham dự Lễ tổng k

Thứ Năm 
30-05 

T2-T5 
- Chương trình giao l
(Cán bộ, công nhân viên cơ quan

 06g30 
- Tham dự hoạt độ
T.Tuấn, Hoàng, Hưng, Lên, Thúy, 20 em thi

Thứ Sáu 
31-05 

08g00 - Tham dự giao ban Dư lu

08g00 
- Thamdự Hội ngh
tiếp tục đổi mới, phát tri

18g30 
- Dự lễ tuyên dương H
2019(đ/c M.Tấn, Nhiên, M. 

Thứ Bảy 
01-06 

07g00 
- Thamdự lễ phát đ
2019 (đ/c M.Tấn, các đ/c đư

07g00 
- Lễ ra quân Chi
2019(đ/c M. Tấn, Minh, cơ s

07g00 - Phục vụ chương tr

08g00 
- Dự lễ khai mạc hè và Ngày h
năm 2019(đ/c M. Th

14g30 - Sinh hoạt đội nghi l
14g30 - Sinh hoạt CLB Đ

 18g00 - Tham dự lễ Kỷ ni

Chủ nhật 
02-06 

Cả ngày 
- Tham gia Giải cờ
viên năng khiếu, thí sinh)

14g30 - Sinh hoạt đội ca múa 
14g30 - Sinh hoạt đội nghi l

17g00 
- Vòng Sơ kết Hội thi “nét đ
(đ/c M. Tuấn, Ban CNLĐ

* Ghi chú:Lịch công tác tuần thay cho Thư m
 

- CLB - Đội nhóm năng khiếu sinh hoạt vào Thứ
- CLB Sao Bắc Đẩu sinh hoạt vào sáng CN hàng tu
- Đ/c Cường học CCCT từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tu
- Đ/c M.Tấn học Đại học Kinh tế Cả ngày T7, sáng CN hàng tu

Đề nghị các Ban, khối Quận Đoàn - Nhà thi
thông báo cho Văn phòng trước 01 đến 02 ngày đ

Trọng tâm:  - Chương tr
 -Khai mạ
 - Vòng sơ k

NỘI DUNG – THÀNH PHẦN 
ình giao lưu, học tập kinh nghiệm “Miền Trung thương nh

, công nhân viên cơ quan) từ ngày 27 đến 30/5/2019 
ng kết năm học trường TiH Hồ Văn Huê (đ/c P. Thảo)

i nghị cán bộ chủ chốt (đ/c M.Tuấn) 
n khai Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa phư

14 năm 2019(đ/c P. Thảo) 
n khai Ngày hội “STEM DAY” (đ/c Kim) 

ình giao lưu, học tập kinh nghiệm “Miền Trung thương nh
, công nhân viên cơ quan) từ ngày 27 đến 30/5/2019 

ng kết năm học Trường TiH Đông Ba (đ/c P. Thảo) 
ng kết năm học Trường TiH Lê Đình Chinh (đ/c Kim)
i thi Nét đẹp Người lao động (đ/c P. Thảo) 

giao lưu, học tập kinh nghiệm “Miền Trung thương nh
, công nhân viên cơ quan) từ ngày 27 đến 30/5/2019 

ng kết năm học Trường TiH Phạm Ngọc Thạch(đ/c Kim
ng kết năm học Trường TiH Nguyễn Đình Chính (đ/c P. Th

ình giao lưu, học tập kinh nghiệm “Miền Trung thương nh
, công nhân viên cơ quan) từ ngày 27 đến 30/5/2019 

ộng Ngày hội văn hóa Bác Hô với thiếu nhi (BGĐ/NTN
n, Hoàng, Hưng, Lên, Thúy, 20 em thiếu nhi) 

giao ban Dư luận xã hội tháng 5/2019 (đ/c T.Trí) 
i nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “V
i, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” (đ/c M.T

tuyên dương Hội thi “Chỉ huy đội giỏi” Thành phố lần th
n, Nhiên, M. Thảo) 

phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đu
n, các đ/c được phân công) 

ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần th
n, Minh, cơ sở) 

chương trình khai mạc hè cơ sở (đ/c M. Thảo, T. Tuấn, Thúy)
c hè và Ngày hội “Kết nối yêu thương, cùng em vui hè” 

(đ/c M. Thảo, Nhiên) 
i nghi lễ (Khoa CT-PPCT Đội NTN) 

t CLB Đờn ca tài tử nhí (Khoa TMNT) 
niệm 40 năm Thành lập Nhà thiếu nhi Quận 5 (BGĐ/NTN)

i cờ Vua – cờ Tướng toàn thành 2019 (BGĐ/NTN, đ/c Đ
u, thí sinh) 

i ca múa (Khoa Thẩm Mỹ nghệ thuật NTN) 
i nghi lễ (Khoa CT-PPCT Đội NTN) 

i thi “nét đẹp người lao động” quận Phú Nhuận lần VI năm 2019 
n, Ban CNLĐ, các đ/c được phân công) 

n thay cho Thư mời đối với nội bộ cơ quan Quận Đoàn 

ứ 7, Chủ nhật hàng tuần; 
t vào sáng CN hàng tuần tại CV.Gia Định; 

6 hàng tuần; 
ngày T7, sáng CN hàng tuần; 

- Đ/c Châu học ĐH mở cả ngày thứ 7, Ch
- Đ/c L.Anh học ĐH  sáng  T3, chiều Ch
- Đ/c Quyên học ĐH chiều t2, sáng thứ
- Đ/c Minh học ĐHcả ngày thứ 7, Chủ

Nhà thiếu nhi khi thay đổi hoặc phát sinh lịch ho
n 02 ngày để ghi nhận, nắm thông tin. 

BAN THƯ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2019
(Tuần lễ từ 27/5/2019 đến 02/6/2019) 

Chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm“Miền trung thương nhớ
ạc hè năm 2019; 
ơ kết Hội thi “Nét đẹp người lao động” lần VI  năm 2019

ĐỊA ĐIỂM 
n Trung thương nhớ” năm 2019 

Đà Nẵng 

o) Tr TiH Hồ Văn Huê 

HT/QU 

n Hoa phượng đỏ lần 
C6/TĐ 

A9/TĐ 

n Trung thương nhớ” năm 2019 
Đà Nẵng 

Cơ sở 

) Cơ sở 

LĐLĐ 

n Trung thương nhớ” năm 2019 
Đà Nẵng 

Kim) Cơ sở 

(đ/c P. Thảo) Cơ sở 

n Trung thương nhớ” năm 2019 
Đà Nẵng 

/NTN, đ/c Đại, 
Bến Nhà rồng 

UBND P.10 

t Trung ương 5 khóa IX “Về 
đ/c M.Tấn) 

HT/UB quận 

n thứ 23 - năm 
NTN/ TP 

ng đuối nước năm CLB TDTT Rạch 
Miễu 

n thứ 14 - năm 
CV Khánh Hội Q4 

n, Thúy) Cơ sở 

i yêu thương, cùng em vui hè” 
NTN/ TP 

NTN 

NTN 

(BGĐ/NTN) NTN Q5 

(BGĐ/NTN, đ/c Đại, Giáo 
NTN/ TP 

NTN 

NTN 

n VI năm 2019 
Hội trường 

n Đoàn – Nhà thiếu nhi. 

7, Chủ nhật; 
u Chủ nhật; 

ứ 7, Chủ nhật; 
ủ nhật; 

ch hoạt động đã đăng ký cần 

BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 

2019 
 
ớ” năm 2019; 

n VI  năm 2019; 




