
 

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

11-11 

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

09g00 - Họp Ban Thường vụ, Trưởng – Phó ban Phòng TT 

13g30 

- Tham dự Lễ nhận gia đình nuôi chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và 

Nhật Bản năm 2019 (BTG, đ/c T.Trí, Đông, Nhiên, Kiệt, Hoàng, Hưng Châu, L.Anh, 

Kim, cơ sở) 

HT/TP 

15g30 - Họp nội dung tiếp đoàn kiểm tra công tác Hội (TT/Hội, các đ/c được phân công) Phòng họp 

Thứ Ba 

12-11 

Cả ngày 
- Chương trình đón tiếp đại biểu SSEAYP về ở gia đình nuôi trên địa bàn quận (đ/c T.Trí, 

Đông, Nhiên, Kiệt, Hoàng, Hưng Châu, L.Anh, Kim) 
Cơ sở 

Cả ngày 
- Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đ/c M.Tấn, 

P.Thảo, T.Trí, Đông, Nhiên)  
TT.BDCT quận  

08g00 - Tham dự họp BCH thống nhất quận (đ/c Cường) HT/UB quận 

14g30 - Trao đổi hoạt động Khoa Chính trị - Phương pháp công tác Đội (BGĐ, đ/c Hưng) Phòng TT 

16g00 - Họp nội bộ cơ quan (Toàn thể CB.CNV) Phòng TT 

18g00 
- Tham dự chương trình Tuyên dương gương "Người con hiếu thảo" cấp thành phố 

năm 2019 (TT/Hội LHTN, cơ sở) 
NVHTN 

18g30 - Tham gia Liên hoan đờn ca tài tử 2019 (đ/c M.Thảo, thí sinh) LĐLĐ quận 

Thứ Tư 

13-11 

Cả ngày 
- Tham dự Lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm công tác 

dân tộc, tôn giáo năm 2019 (đ/c T.Trí, Kiệt) 
TT.BDCT quận 

10g00 - Tham dự họp Đảng ủy cơ quan Đảng đoàn thể (đ/c Cường, M.Tấn) P.1/QU 

11g00 
- Tham dự Lễ tiễn chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 

2019 (BTG, đ/c T.Trí, Đông, Nhiên, Kiệt, Hoàng, Hưng Châu, L.Anh, Kim, cơ sở) 
Cảng Tân Cảng – 

Hiệp Phước 

15g00 - Trao đổi hoạt động Ban Quản lý Phòng chiếu phim (BGĐ, đ/c Hoàng, Đại)  Phòng chiếu phim 

Thứ Năm 

14-11 

Cả ngày 
- Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đ/c M.Tấn, 

P.Thảo, T.Trí, Đông, Nhiên)  
TT.BDCT quận  

10g00 
- Tiếp đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên quận Phú Nhuận năm 2019 

(TT/Hội LHTN quận, các đ/c được phân công, cơ sở) 
Phòng họp 

13g30 - Tham dự họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (đ/c Cường) UB MTTQ quận 

13g30 - Tham dự Lễ bế giảng lớp TC LLCT-HC TC 158 (đ/c Hưng) Học viện cán bộ 

14g00 - Họp lãnh đội Liên hoan Võ nhạc các NTN toàn thành năm 2019 (đ/c Đại) NTN/TP 

15g00 
- Tham dự làm việc về tổ chức Chương trình Nghĩa tình biên giới năm 2020 (đ/c Cường, T. 

Trí) 
05 ĐTH 

16g30 
- Tham dự họp đại biểu tham gia LH Bí thư Chi đoàn giỏi Tp. Hồ Chí Minh lần V năm 

2019 (BTC/QĐ, đại biểu) 
HT/TĐ 

17g00 
- Hội nghị giao ban cấp ủy các trường THPT, TT.GDNN-GDTX, dân lập, quốc tế 

(BTV/QĐ, các đ/c được phân công, cơ sở) 
Phòng họp 

17g00 - Duyệt chương trình tham gia Liên hoan Võ nhạc (BGĐ/NTN, đ/c Đại) TT.TDTT 

19g00 
- Chương trình tuyên dương các điển hình "Học sinh 3 tốt ", "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" quận 

Phú Nhuận năm 2019 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công, cơ sở) 
Hội trường 

Thứ Sáu 

15-11 

08g00 
- Tham dự Tổng duyệt kiểm tra công tác tổ chức DT-19 (đ/c Cường, M.Tấn, N.Trí, 

T.Trí, Đông, Kiệt, Hoàng, Hưng, Đại, T.Tuấn, L.Anh, Châu) 
Theo TB 

15g00 
- Họp Ban biên tập Website Tuổi trẻ Phú Nhuận (đ/c Cường, T.Trí, Nhiên, Hoàng, 

L.Anh, Châu, Đại)  
Phòng TT 

17g00 
- Tham dự họp thống nhất các nội dung phối hợp giữa các đơn vị trong tổ chức các hoạt 

động chăm lo Tết cho thanh niên công nhân (đ/c Cường, T. Trí) 
P.C6/TĐ 

Thứ Bảy 

16-11 

06g30 
- Tham dự  dâng hoa báo công và khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi toàn thành năm 

2019 (đ/c Đông, Liêm – BTCĐ Công ty DVBV Hùng Minh) 
Phố đi bộ  

Nguyễn Huệ 

10g30 - Tham dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (TT/HĐĐ quận) TiH Hồ Văn Huê 

14g00 - Tham dự Vòng Bán kết hội thi “Đi tìm Thủ lĩnh học sinh THPT” (BTNTH, cơ sở) P.A1/TĐ 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46/2019 
(Tuần lễ từ 11/11/2019 đến 17/11/2019) 

Trọng tâm: -Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019;  
 -Hội nghị giao ban cấp ủy và Tuyên dương các điển hình học sinh, giáo viên trên địa bàn quận; 

 - Đón tiếp đại biểu Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2019; 

 - Sân chơi Thầy trò cùng chiến thắng 2019;  

  



 

14g30 - Sân chơi Thầy trò cùng chiến thắng năm 2019 (BGĐ/NTN, các đ/c được phân công) NTN 

18g00 
- Tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT quốc tế TIS (đ/c M.Tấn, T.Trí, 

B.TNTH) 
Nhà hát Bến 

Thành 

Chủ nhật 

17-11 

08g00 
- Tham dự Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh 

lần 2 năm 2019 (đ/c M.Thảo) 
 NTN/TP 

13g30 
- Tham dự Khai mạc Liên hoan Võ nhạc, Liên hoan Múa nghệ thuật 2019 (BGĐ/NTN, 

các đ/c được phân công) 
NTN/TP 

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

14g30 - Sinh hoạt đội ca múa (Khoa Thẩm Mỹ nghệ thuật NTN) NTN 

16g30 
- Tham dự Lễ Tổng kết trao giải các hoạt động Liên hoan toàn thành năm 2019 

(BGĐ/NTN, các đ/c được phân công) 
NTN/TP 

* 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 M.Tấn học Đại học Kinh tế Cả ngày T7, sáng CN hàng tuần. 

- Đ/c M.Tuấn học CCCT từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; 

- Đ/c Châu học ĐH mở cả ngày thứ 7, Chủ nhật; 

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 


