
 

 
 
 
 
 

NGÀY GIỜ 

Thứ Hai 
01-07 

Cả ngày 
- Chương trình “Vì ng
(B.TNTH, các đ/c đư

07g45 - Chào cờ đầu tuầ
14g00 - Họp giao ban Kh
16g00 - Họp phòng nghi

Thứ Ba 
02-07 

08g00 
- Tham dự Hội ngh
2019 (đ/c M.Tấn)

08g00 
- Tham dự Hội ngh
khen thưởng năm 2019 (

14g00 - Tham dự  họp Ban Ch

14g00 
- Tham dự họp Tổ
(đ/c Cường) 

Thứ Tư 
03-07 

Cả ngày 

- Tham gia tập hu
phục vụ nhiệm v
L.Anh, L.Tâm, Hưng, Minh, Quyên

08g00 
- Chạy chương trình Liên hoan ca, múa nh
(BGĐ, các đ/c đư

08g00 - Tham dự họp BCĐ ph

Thứ Năm 
04-07 

09g00 
- Tham dự họp công tác chu
năm 2019 (đ/c M.T

10g0 
- Duyệt chương tr
(BTV/QĐ, BGĐ/NTN, các đ/c đư

10g00 - Họp Văn phòng (

14g00 
- Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và dư lu
2019 (đ/c M.Tuấn, T.Trí, cơ s

16g00 
- Họp triển khai góp ý thang đi
quận Phú Nhuận năm 2019 (

Thứ Sáu 
05-07 

09g00 
- Công tác chuẩn b
hát tập thể năm 2019 (

  

Thứ Bảy 
06-07 

Cả ngày - Tham dự Kỳ họp l

07g30 
- Tham gia Hội thi v
lần XIV năm 2019 (

07g30 
- Hội thi Nghi thứ
được phân công)

08g00 
- Tham gia Liên hoan ca, múa nh
các đ/c được phân công

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

Chủ nhật 
07-07 

06g00 
- Tham dự Lễ ra quân CDTN Mùa hè xanh l
L.Anh, cơ sở) 

08g00 - Hoạt động Ngày Ch
14g30 - Sinh hoạt đội ca múa 
14g30 - Sinh hoạt đội nghi l

* 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 
- Tập nghi thức Hội từ 16g00 hàng ngày trong tu

Trọng tâm: - Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đ

 - Chương tr
 - Ngày chủ

NỘI DUNG – THÀNH PHẦN 
ình “Vì người bạn ngoại thành” – CDTN Hoa phượng đ

B.TNTH, các đ/c được phân công) 03 ngày 30/6 - 02/7/2019 
ần (Cán bộ, công nhân viên cơ quan) 

p giao ban Khối Địa bàn dân cư(BMT,cơ sở) 
p phòng nghiệp vụ (BGĐ, các khoa) 

i nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn Qu
) 

i nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác quản lý nhà nướ
ng năm 2019 (đ/c Cường, M.Tuấn, L.Anh) 

p Ban Chỉ đạo hè quận (đ/c M.Tấn, M.Thảo) 
ổ công tác tham mưu xây dựng đề án Phố ẩm thự

p huấn công tác cổ động trực quan, trang trí đường ph
m vụ chính trị trên địa bàn năm 2019 (đ/c T.Trí, Hoàng, Châu, 

Hưng, Minh, Quyên) 
ình Liên hoan ca, múa nhạc thiếu nhi hè toàn thành năm 2019 

BGĐ, các đ/c được phân công) 
p BCĐ phòng, chống các loại dịch bệnh quận (đ/c M.T
p công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói tr

đ/c M.Tấn) 
t chương trình Liên hoan ca, múa nhạc thiếu nhi hè toàn thành năm 2019 

BTV/QĐ, BGĐ/NTN, các đ/c được phân công) 
òng (đ/c N.Trí, V.Hoàng, An, Kim)  

giao ban công tác tuyên giáo và dư luận thanh niên 6 tháng đ
n, T.Trí, cơ sở) 

n khai góp ý thang điểm thi đua cơ sở đoàn khu vực ĐBDC, CNLD 
n năm 2019 (BTV/QĐ, cơ sở đoàn) VP chuẩn bị tài li
n bị, vận chuyển vật dụng tổ chức Hội thi Nghi thứ

năm 2019 (Hội LHTN, các đ/c được phân công) 

p lần 4 Hội đồng trẻ em Thành phố năm 2019 (HĐĐ

i thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh v
n XIV năm 2019 (đ/c Hoàng, thiếu nhi) 

ức Hội – Múa hát tập thể năm 2019 (Hội LHTN qu
) 

Tham gia Liên hoan ca, múa nhạc thiếu nhi hè toàn thành năm 2019 (
c phân công) 

i nghi lễ (Khoa CT-PPCT Đội NTN) 
t CLB Đờn ca tài tử nhí (Khoa TMNT) 

ra quân CDTN Mùa hè xanh lần thứ 26 năm 2019 (

Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 132 (BMT, cơ sở) 
i ca múa (Khoa Thẩm Mỹ nghệ thuật NTN) 
i nghi lễ (Khoa CT-PPCT Đội NTN) 

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; 

trong 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 tối t2, t4, cả ngày thứ 6
- Đ/c M. Thảo tập trung huấn luyện quân nhân

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27/2019
(Tuần lễ từ 01/7/2019 đến 07/7/2019)

giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019; 

Chương trình “Vì người bạn ngoại thành” – CDTN Hoa phượng đỏ năm 2019
ủ nhật xanh lần thứ 132; 

ĐỊA ĐIỂM 
ng đỏ năm 2019 

Củ Chi 

Quận Đoàn 

Phòng họp 

Phòng A.13 

a Đoàn Quý II năm 
HT/TĐ 

ớc về thi đua 
12 Lê Quyên, Q.8 

Phòng họp 

ực Rạch Miễu 
P.1/UB quân 

ng phố Lễ hội 
đ/c T.Trí, Hoàng, Châu, TTVH quận 

u nhi hè toàn thành năm 2019 
TTVH Hậu Giang 

đ/c M.Tấn) HT/UB quận 

ng nói trẻ em” 
P.LĐTBXH quận 

u nhi hè toàn thành năm 2019 
Sảnh A 

Phòng A14 

n thanh niên 6 tháng đầu năm 
Phòng họp 

c ĐBDC, CNLD 
tài liệu 

Phòng họp 

ức Hội – Múa 
CV Gia Định 

 

HĐĐ) 
KDL The BCR (191 

Tam  Đa, Q.9) 

Chí Minh với Bác Tôn” Bảo tàng Tôn Đức 
Thắng 

i LHTN quận, các đ/c 
CV Gia Định 

u nhi hè toàn thành năm 2019 (BGĐ, 
TTVH Hậu Giang 

NTN 

NTN 

26 năm 2019 (đ/c M.Tuấn, 
CV Văn Lang 

Cơ sở 

NTN 

NTN 

n Đoàn – Nhà thiếu nhi. 

7, Chủ nhật; 
u Chủ nhật; 

ứ 7, Chủ nhật; 
 6; 

n quân nhân dự bị từ 5/6-19/6/2019 

2019 
/2019) 

năm 2019; 



 

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 




