
 

 

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

05-08 

Cả ngày 
- Trại hè các CLB, Đội, Nhóm Nhà Thiếu nhi năm 2019 (đ/c M.Thảo, T.Tuấn, 

Hưng, Hoàng, Thúy, thiếu nhi) 02 ngày 05, 06/8/2019 
Phan Thiết 

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 A.10 

14g00 - Họp giao ban Khối Địa bàn dân cư (BMT, cơ sở) Phòng họp 

15g00 
- Họp BTC hội thi “Tìm hiểu kiến thức tham gia bảo vệ môi trường và thiết kế sản 

phẩm lồng đèn Trung thu từ các vật liệu tái chế” năm 2019 (đ/c M. Tấn) 
MTTQ quận 

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

16g30 - Làm việc với Ban tổ chức Quận Đoàn (đ/c Cường, Đông) Phòng TT 

Thứ Ba 

06-08 

07g30 
- Tham dự tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ 

đoàn viên công đoàn (đ/c M.Tấn, Đông) 
THCS Trần Huy 

Liệu 

08g00 - Tham dự họp thành viên và Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 (đ/c Tấn) P.1/QU 

09g00 
- Tham dự HN triển khai, ghi nhận ý kiến đánh giá của người dân TP với các 

chương trình, CDTN hè 2019 (đ/c M.Tuấn) 
HT/TĐ 

09g00 -  Thực hiện quay đoạn phim phục vụ Đại Hội Hội (đ/c T.Trí) Cơ sở 

16g30 -  Hội ý Thường trực Quận Đoàn (TT/QĐ) Phòng TT 

17g00 -  Họp giao ban BTV – Trưởng, Phó ban Phòng TT 

Thứ Tư 

07-08 

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.9 

09g00 -  Thực hiện quay đoạn phim phục vụ Đại Hội Hội (đ/c T.Trí) Cơ sở 

14g00 
- Tham dự HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ TW 10, khóa XII và Chỉ 

thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị (đ/c Tấn, M. Tuấn) 
HT/TĐ 

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

16g00 - Lễ bàn giao sinh viên thực tập giữa khóa về trường (BGĐ/NTN, các khoa NTN)  Phòng họp 

16g00 - Dự lễ kết nạp Đảng viên mới  Đ/c Bí thư Đoàn phường 12 (đ/c M.Tuấn, T.Trí) UBND P.12 

Thứ Năm 

08-08 

Cả ngày 
- Hội trại Tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2019 (BCĐ.SHH quận, HĐĐ, 

các đ/c được phân công) 02 ngày 08, 09/8/2019 
TTSH TTN 

Miền Nam 

Cả ngày 
- Tham dự Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp cụm (BTV/QĐ, đ/c 

P.Thảo) 
Q.6 

08g00 

- Tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực 

hiện Nghị quyết ĐH MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, NK 

2019-2024 (đ/c Cường, M.Tuấn) 

UBMTTQVN 

quận 

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

vững năm 2019 (đ/c Đông) 
UBND P.17 

09g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố năm 

học 2018-2019 (đ/c Tấn, Nhiên, cơ sở) 
HT/TĐ 

09g30 
- Tham dự Hội nghị Ủy ban Hội LHTN VN Thành phố góp ý văn kiệm ĐHĐB 

Hội LHTN VN TP NK 2019-2024 (đ/c M.Tuấn) 
05 ĐTH 

14g30 

- Tham dự HN chuyên đề “Vận động đoàn viên, hội viên hạn chế bao bì nhựa sử 

dụng một lần trong công tác và sinh hoạt hằng ngày trong các đơn vị” (đ/c 

M.Tuấn) 

HT/TĐ 

Thứ Sáu 

09-08 

Cả ngày 
-  Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Đội trong trường học năm 2019 – 2020 

(B.TNTH, HĐĐ, các đ/c được phân công) 
HT/QĐ 

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

vững năm 2019 (đ/c Đông) 
UBND P.15 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32/2019 
(Tuần lễ từ 05/8/2019 đến 11/8/2019) 

Trọng tâm: - Trại hè các CLB, Đội, Nhóm Nhà Thiếu nhi năm 2019; 

- Hội trại Tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2019; 

- Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ lần thứ 14 năm 2019; 



 

14g00 
- Họp triển khai hoạt động Cụm thi đua 2 các Nhà thiếu nhi (đ/c M. Thảo, T. 

Tuấn) 
NTN Q6 

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

16g30 
- Thường trực Quận Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Hội LHTN (TT/QĐ, 

TT Hội LHTN) 
Phòng TT 

Thứ Bảy 

10-08 

06g00 - Tham dự “Hành trình chung tay bảo vệ môi trường năm 2019” (đ/c L. Anh, cơ sở) 
Aeon Mall Tân 

Phú 

07g30 - Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ năm 2019 (B.TNTH, các đ/c được phân công) Quận Đoàn 

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 

11-08 

09g00 - Tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt hằng ngày (BMT, cơ sở) UBND P.8 

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 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; 

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 


