
 

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

18-11 

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

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

10g00 - Họp quán triệt nội dung tiếp đoàn kiểm tra Thành phố (BTV/QĐ, cơ sở) Phòng họp 

15g00 - Tham dự Tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (đ/c M.Tấn, Nhiên) Phú Nhuận Plaza 

Thứ Ba 

19-11 

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  

14g00 
- Tiếp Thành Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận 

năm 2019 (BTV, Trưởng – Phó ban/QĐ, cơ sở) 
Phòng họp 

Thứ Tư 

20-11 

07g00 - Tham dự  hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (các đ/c được phân công) Cơ sở 

09g00 - Họp Tổ bảo vệ, Phục vụ tháng 11/2019 (đ/c N.Trí, Hoàng, Tổ phục vụ, bảo vệ) Phòng họp 

14g00 - Làm việc với Ban Quản lý Phòng chiếu phim (BGĐ/NTN, đ/c Hoàng, Đại, Lên) Phòng chiếu phim 

15g30 
- Họp Ban biên tập Website Tuổi trẻ Phú Nhuận (đ/c Cường, T.Trí, Nhiên, Hoàng, 

L.Anh, Châu, Đại)  
Phòng TT 

Thứ Năm 

21-11 

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  

14g00 
- Tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW và 

Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW (đ/c Cường) 
HT/QU 

17g00 
- Tham dự họp triển khai Ngày hội Học sinh Thành phố Bác năm học 2019-2020 (đ/c 

M.Tấn, Nhiên) 
P.C6/TĐ 

Thứ Sáu 

22-11 

08g00 - Duyệt văn kiện ĐH Chi đoàn giáo viên trường THPT Phú Nhuận (đ/c T.Trí, L.Tâm) Cơ sở 

09g00 
- Tham dự tập huấn trại rèn luyện cán bộ nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi thành phố năm 

2019 (đ/c T.Tuấn, Hưng, Hoàng, Đại) 
NTN/TP 

14g00 - Tham dự buổi tuyên truyền “Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018” (đ/c Cường) TT.BDCT quận 

14g00 
- Tham dự Hội nghị công tác phối hợp “Ngành điện gắn bó với chính quyền địa phương, 

lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện và phát triển” (đ/c T.Trí) 
TTVH quận 

14g30 
- Kiểm tra tiến độ chuẩn bị Ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em (TT/HĐĐ, BGĐ/NTN, 

các đ/c được phân công) 
NTN 

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

Thứ Bảy 

23-11 

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

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

Chủ nhật 

24-11 

07g30 
- Ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em năm 2019 (TT/HĐĐ, BGĐ/NTN, các đ/c được 

phân công) 
NTN 

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 

* 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 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47/2019 
(Tuần lễ từ 18/11/2019 đến 24/11/2019) 

Trọng tâm: -Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 2019; 

 - Ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em năm 2019;  
   

  


