
 

 
 
 
 
 

NGÀY GIỜ 

Thứ Hai 
08-07 

07g45 - Chào cờ đầu tuầ

08g00 
- Kiểm tra công tác Đ
– 2019 (TT/QĐ, HĐĐ, BGĐ/NTN, các đ/c đư

09g30 
- Trình báo cáo tình hình t
2024 (đ/c Cường, M.Tu

14g00 - Tham dự làm việ

14g00 
- Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu v
2018 – 2019 (BTV/QĐ, B.TNTH, các đ/c đư

14g00 
- Tham dự Hội ngh
nhân TP quý III/2019 và giao ban CDTN K

14g00 - Họp giao ban Kh
16g00 - Họp phòng nghi

Thứ Ba 
09-07 

Cả ngày 

- Tham gia tập hu
cổng thông tin điệ
Hưng, Minh, Quyên

08g00 
- Tham dự Tập hu
heo Châu Phi trên đ

08g00 
- Tham dự Tổ công tác kiêrm tra ti
phong trào “Toàn dân đoàn k

14g00 
- Tham dự Tổ công tác kiêrm tra ti
phong trào “Toàn dân đoàn k

16g00 - Tham dự Hội ngh

 
 

Thứ Tư 
10-07 

08g00 
- Tham dự Hội ngh
rộng) (đ/c Cường

09g00 
- Tham dự họp đoàn đ
năm 2019 (đ/c M.T

10g00 - Tiền trạm giao ban n
14g00 - Tham dự họp Ban đ

14g00 
- Tham dự họp T
Miễu (đ/c M.Tấn)

14g00 
- Tham gia sinh ho
Thiếu nhi Thành ph

14g00 
- Tham dự làm vi
giỏi cấp Thành ph

14g00 
- Tham dự Tổ công tác kiêrm tra ti
phong trào “Toàn dân đoàn k

Thứ Năm 
11-07 

08g00 
- Diễn đàn lắng nghe ti
em” (đ/c M.Tấn, Nhiên, M.Th

08g00 
- Tham gia đoàn ki
vững năm 2019 (đ/c Cư

08g00 
- Tham dự Tổ công tác kiêrm tra ti
phong trào “Toàn dân đoàn k

08g00 
- Tham dự họp thành viên T
quận nhiệm kỳ 2019 

09g00 
- Lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Chung tay s
lượng xanh” (BMT, các đ/c đư

15g00 
- Chuyển vật dụng chu
hội (HĐĐ, các đ/c đư

16g30 - Họp giao ban Kh

Trọng tâm: - Diễn đàn l

- Hội trại K
 - Phiên toàn gi
- Ngày hoạ

NỘI DUNG – THÀNH PHẦN 
ần (Cán bộ, công nhân viên cơ quan) 

m tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi khối trường học năm h
TT/QĐ, HĐĐ, BGĐ/NTN, các đ/c được phân công) 

Trình báo cáo tình hình tổ chức ĐH Hội LHTN VN quận nhiệm k
ng, M.Tuấn)  

ệc với Tổ biên tập Văn kiện (đ/c Cường) 
m tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường h

BTV/QĐ, B.TNTH, các đ/c được phân công) 

i nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên công 
nhân TP quý III/2019 và giao ban CDTN Kỳ nghỉ hồng (đ/c M.Tuấ

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

p huấn viết tin, bài thể loại báo chí, thông tin đăng trên b
ện tử, trang fanpage (đ/c T.Trí, Hoàng, Châu, L.Anh, L.Tâm, 

Hưng, Minh, Quyên) 
p huấn tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh và d

heo Châu Phi trên địa bàn quận (đ/c L.Anh) 
công tác kiêrm tra tiến độ việc thực hiện các Phong trào c

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận (đ/c M.Tu
công tác kiêrm tra tiến độ việc thực hiện các Phong trào c

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận (đ/c M.Tu
i nghị giao ban hoạt động hè thành phố (đ/c M.Tấn)  
i nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 28 – Khóa XI (m
ng) 

p đoàn đại biểu tham gia Hành trình “Em yêu Tổ quố
đ/c M.Tấn, đoàn đại biểu quận)  

m giao ban nội dung ngoài trời quý II (đ/c Kiệt, Lâm Anh)
p Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận (đ/c Cường) 
p Tổ công tác tham mưu xây dựng Đề án Phố Ẩm th

) 
Tham gia sinh hoạt CLB Khoa Chính trị - phương pháp công tác Đ

u nhi Thành phố (đ/c Hưng) 
làm việc về nội dung tham gia Hội thi Giảng viên Lý lu

p Thành phố (đ/c P.Thảo) 
công tác kiêrm tra tiến độ việc thực hiện các Phong trào c

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận (đ/c M.Tu
ng nghe tiếng nói trẻ em năm 2019 – “Trẻ em với các v

n, Nhiên, M.Thảo, Minh, Quyên) 
Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo b

đ/c Cường) 
công tác kiêrm tra tiến độ việc thực hiện các Phong trào

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận (đ/c M.Tu
p thành viên Tổ Chỉ đạo duyệt Văn kiện Đại hội Hộ
2019 – 2024 (đ/c Cường, M.Tuấn, N.Trí, P.Thảo) 

khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Chung tay sử
BMT, các đ/c được phân công) 

ng chuẩn bị tổ chức Học kỳ I – Học kỳ kỹ năng th
HĐĐ, các đ/c được phân công) 
p giao ban Khối CNLĐ (B.CNLĐ, cơ sở) 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28/2019
(Tuần lễ từ 08/7/2019 đến 14/7/2019)

n đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em năm 2019; 

i Kỹ năng thực hành xã hội; 
Phiên toàn giả định và Báo cáo chuyên đề Tác phong công nghiệp trong th

ạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông;

ĐỊA ĐIỂM 
Quận Đoàn 

c năm học 2018 
Phòng họp 

m kỳ 2019 – 
P.1/QU 

P.1/QU 

ng học năm học 
Phòng họp 

giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên công 
ấn, P.Thảo) 

FOSCO 
124 Nguyễn Đình 

Chiểu Q.3 

Phòng B3 

Phòng A.13 

i báo chí, thông tin đăng trên bản tin, 
đ/c T.Trí, Hoàng, Châu, L.Anh, L.Tâm, TTVH quận 

nh và dịch tả 
UBND P.7 

n các Phong trào của BCĐ 
đ/c M.Tuấn) 

UBND P.17 

n các Phong trào của BCĐ 
đ/c M.Tuấn) 

UBND P.15 

 HT/TĐ 

Khóa XI (mở 
HT/QU 

ốc Việt Nam” 
HT/TĐ 

t, Lâm Anh) Bình Qưới  

HT/UB  

m thực Rạch 
P.1/UB  

phương pháp công tác Đội Nhà 
NTN/TP 

ng viên Lý luận chính trị 
P.1/QU 

n các Phong trào của BCĐ 
đ/c M.Tuấn) 

UBND P.14 

i các vấn đề về trẻ THCS Trần Huy 
Liệu 

ảm nghèo bền 
UBND P.1 

n các Phong trào của BCĐ 
đ/c M.Tuấn) 

UBND P.13 

ội LHTN VN 
 

P.1/QU 

ử dựng năng Trường Chuyên biệt 
Niềm Tin 

năng thực hành xã CS PCCC Phú 
Nhuận 

Phòng họp 

2019 
/2019) 

p trong thời đại công nghệ 4.0 
o an toàn giao thông; 



 

Thứ Sáu 
12-07 

08g00 
- Tham dự Lớp học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 
BCH TW Đảng Khóa XII (đ/c Cường, M.Tấn, M.Tuấn, P.Thảo) 

TTVH quận 

08g00 
- Hội trại kỹ năng thực hành xã hội - “Một ngày làm chiến sĩ Phòng cháy chữa 
cháy” (HĐĐ, các đ/c được phân công) 

CS PCCC Phú 
Nhuận 

14g00 
- Tham dự Tổ công tác kiêrm tra tiến độ việc thực hiện các Phong trào của BCĐ 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận (đ/c M.Tuấn) 

UBND P.12 

16g30 - Họp cơ quan (toàn thể CB-CNV cơ quan) Phòng họp 

Thứ Bảy 
13-07 

07g30 
- Tổ chức phiên tòa giả định “Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em” 
(B.CNLĐ, các đ/c được phân công) 

UBND P.10 

08g00 
- Hội trại kỹ năng thực hành xã hội – “Kỹ năng ứng dụng các kiến thức khoa 
học tự nhiên vào đời sống” (HĐĐ, các đ/c được phân công) 

Trường TiH Cao Bá 
Quát 

08g30 

- Hội nghị triển khai thực hiện Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 (BTC, các đ/c được 
phân công) 

Hội trường 

13g45 
- Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và Báo cáo chuyên đề “Tác phong công nghiệp 
trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0” (B.CNLĐ, các đ/c được phân công) 

Trường MN Mặt trời 
hồng 

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

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

19g00 
- Tham dự Lễ khai mạc Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2019 (đ/c 
M.Tấn, đoàn đại biểu quận) 

NTN/TP 

Chủ nhật 
14-07 

07g00 - Tham dự Liên hoan “Em yêu chữ Việt” lần II năm 2019 (BGĐ, đ/c Hoàng) NTN/TP 

07g30 

- Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa 
giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe 
máy (BCH CDTN hè, các đ/c được phân công, cơ sở) 

THCS Trần Huy 
Liệu 

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 N.Trí học tối 2, 4, 6 các ngày trong 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 ĐHtối t5, sáng thứ 6, Chủ nhật, cả ngày t7; 
- Đ/c Minh học tối t2, t4, cả ngày thứ 6; 
- Đ/c M. Thảo tập trung huấn luyện quân nhân dự bị từ 5/6-19/6/2019 

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 




