
 

 

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

22-07 

07g45 - Chào cờ đầu tuần (Cán bộ, công nhân viên cơ quan) Quận Đoàn 

09g00 - Họp giao ban BTV – Trưởng, Phó ban Phòng TT 

10g30 - Họp ban TNTH – HĐĐ  Phòng HĐĐ 

14g00 
- Tham dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 của 

Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể (đảng viên chi bộ) 
HT/QU 

16g00 - Tập huấn kỹ năng Khiêu vũ thanh niên (BTG, cơ sở) NVH LĐ quận 

Thứ Ba 

23-07 

08g00 
- Tham dự Lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch 286-KH/TU ngày 5/7/2019 do Thành ủy 

tổ chức (đ/c Cường, M.Tuấn) 
111 Bà Huyện 

Thanh Quan  

08g00 
- Làm việc với Bệnh viện Hoàn Mỹ về công tác khám chữa bệnh tình nguyện (đ/c 

P.Thảo, B.CNLĐ) 
Phòng TT 

08g00 
- Tham dự Hội nghị sơ kết Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 

(đ/c M.Tấn) 
HT/QU 

08g00 
- Tham dự Tổ công tác kiểm 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.10 

08g30 
- Tham dự khai mạc triển lãm LLVT Quân khu 7 – Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương 

binh Liệt sỹ (đ/c T.Trí) 
Bảo tàng LLVT 

miền Đông Nam Bộ 

09g00 
- Tham dự họp triển khai Chương trình “Hành trình chung tay bảo vệ môi trường” 

năm 2019 (đ/c M.Tuấn, L.Anh) 
NVH Sinh viên 

09g00 
- Duyệt văn kiện ĐH chi đoàn Công ty TNHH DVBV Hùng Minh (đ/c Cường, 

Đông, L.Tâm, Châu) 
Cơ sở 

14g00 - Tham dự họp giao ban CDTN Mùa hè xanh (đ/c M.Tuấn) HT/TĐ 

14g00 
- Tham dự Tổ công tác kiểm 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.7 

14g00 - Tham dự Chương trình triển lãm Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (BTG, cơ sở) 
Bảo tàng LLVT 

miền Đông Nam 

Bộ 

15g00 

- Tham dự kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình trao tặng kinh phí xây dựng 

nhà tình thương, trợ giúp xã hội, học bổng và phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2019 (đ/c M.Tấn, L.Anh) 

CLB TDTD Rạch 

Miễu 

16g00 - Tham dự Hội nghị giao ban hoạt động hè (đ/c M.Tấn) HT/TĐ 

Thứ Tư 

24-07 

06g30 
- Chương trình dâng hương, viếng nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố - cấp Quận (đ/c 

Hưng, cơ sở) tập trung tại TTVH quận 
NTLS TP 

08g00 
- Tham dự Tổ công tác kiểm 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.5 

09g00 

- Tham dự Chương trình trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình thương, trợ giúp xã 

hội, học bổng và phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (đ/c 

Cường, M.Tuấn, L.Anh, L.Tâm, cơ sở) 

CLB TDTD Rạch 

Miễu 

10g00 
- Thăm, tặng quà chiến sĩ MHX của Học viện Cán bộ TP (BCH CDTN MHX, 

Hội LHTN quận) 
Phòng họp 

14g00 
- Tham dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa IX (đ/c 

Cường) 
TT BDCT quận 

14g00 
- Tham dự Tổ công tác kiểm 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.4 

16g00 - Tập huấn kỹ năng Khiêu vũ thanh niên (BTG, cơ sở) NVH LĐ quận 

Thứ Năm 

25-07 

07g30 
- Tham gia Hội thi bắn “Tên lửa nước” lần II mở rộng năm 2019 (đ/c Hoàng, thiếu 

nhi) 
NTN Q.Bình Thạnh 

08g00 
- Tham dự Kỳ họp thứ Tám HĐNĐ phường 8 Khóa X, NK 2016 – 2021 (đ/c 

Cường) 
UBND P.8 

08g00 
- Tham dự Lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch 286-KH/TU ngày 5/7/2019 do Thành ủy 

tổ chức (đ/c Cường, M.Tuấn) 
111 Bà Huyện 

Thanh Quan  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30/2019 
(Tuần lễ từ 22/7/2019 đến 28/7/2019) 

Trọng tâm: - Ngày “Tuổi trẻ tri ân” năm 2019 và Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện quận Phú Nhuận 

uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội; 
- Chương trình “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới” năm 2019; 



 

08g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền 

vững năm 2019 (đ/c Đông) 
UBND P.4 

08g00 
- Tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (đ/c Cường, 

M.Tấn, Minh, Quyên, Kim) 
TTVH quận 

08g00 
- Tham dự Tổ công tác kiểm 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.3 

14g00 
- Tham dự Hội nghị Ủy ban Hội LHTN VN Thành phố lần thứ 14 (mở rộng) (đ/c 

M.Tuấn) 
HT/TĐ 

14g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền 

vững năm 2019 (đ/c M.Tấn) 
UBND P.8 

14g00 
- Tham dự Tổ công tác kiểm 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.2 

15g00 
- Họp BPC chương trình “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới” năm 2019 

(B.CNLĐ, các đ/c được phân công) 
Phòng họp 

16g30 
- Họp triển khai nội dung chương trình “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới” 

năm 2019 (B.CNLĐ, cơ sở) 
Phòng họp 

Thứ Sáu 

26-07 

06g30 
- Chương trình Lễ dâng hương Đài tưởng niệm Liệt sĩ quận Phú Nhuận 

(UV.BCH/QĐ, Thường trực toàn cơ sở Đoàn) 
Đài tưởng niệm Liệt 

sĩ quận 

07g30 

- Tham dự Hội nghị chuyên đề về các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Người 

dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố 

sạch và giảm ngập nước” (đ/c M.Tuấn) 

HT/QU 

08g00 
- Tham dự Kỳ họp thứ mười HĐND phường 13 Khóa X, NK 2016-2021 (đ/c 

Cường) 
UBND P.13 

08g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền 

vững năm 2019 (đ/c M.Tấn) 
UBND P.10 

08g00 
- Tham dự Tổ công tác kiểm 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.1 

14g00 
- Tham dự Hội nghị sơ kết công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương 6 tháng 

đầu năm 2019 (đ/c M.Tấn) 
HT/UB quận 

15g00 - Tập huấn kỹ năng hát các ca khúc cách mạng (BTG, cơ sở) Phòng họp 

16g00 - Tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ  - Thành phố (đ/c Hoàng, cơ sở) NTLS TP 

18g00 
- Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm 

2019 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công, cơ sở) 
Đài tưởng niệm Liệt 

sĩ quận 

Thứ Bảy 

27-07 

Cả ngày 
- Chương trình “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới” năm 2019 (BCH CDTN 

Kỳ nghỉ hồng – Hành quân xanh, các đ/c được phân công) 
Cần Thạnh, Cần Giờ 

07g30 

- Ngày “Tuổi trẻ tri ân” năm 2019 và Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình 

nguyện quận Phú Nhuận uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội” 

(BCH các CDTN hè, cơ sở Đoàn) 

Cơ sở 

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 

28-07 

08g00 
- Tham dự Đại hội Chi đoàn công ty TNHH DVBV Hùng Minh (đ/c M.Tuấn, 

P.Thảo, Đông, BTC, B.CNLĐ) 
Cơ sở 

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 Quyên học ĐH tối thứ 5, sáng thứ 6, Chủ nhật, cả ngày t7; 

- Đ/c Minh học tối T2, 4, 6, cả ngày thứ 7, CN; 

- Đ/c Kiệt tập trung huấn luyện quân nhân dự bị từ 15/7-29/7/2019 

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 


