
 

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

25-11 

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

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

14g00 
- Tham dự Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cuộc đi bộ “Đồng hành vì người 

nghèo” gây quỹ xã hội quận năm 2019 (đ/c Cường) 
P.2/UB quận 

14g00 - Tham dự Đại hội Chi đoàn TT.TDTT quận (đ/c T.Trí, L.Tâm) Cơ sở 

14g00 
- Tham dự họp xét duyệt phường đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em 2019 

(đ/c M.Tấn) 
P.LĐTBXH quận 

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

14g00 - Họp giao ban Tổng phụ trách Đội (HĐĐ, cơ sở) 
THCS Châu Văn 

Liêm 

15g00 - Tham dự họp Đảng ủy cơ quan Đảng Đoàn thể (đ/c Cường, M.Tấn) P.1/QU 

18g00 - Tham dự Hội thi Tân cổ quận Phú Nhuận (BCH Công đoàn) LĐLĐ quận 

Thứ Ba 

26-11 

08g00 
- Tham gia ôn tập kỳ thi tuyển công chức khối Đảng – Đoàn thể năm 2019 (đ/c Đông, N.Trí, 

Kiệt, P.Thảo) 02 ngày 
HVCB 

14g00 
- Cụm thi đua IV Khối các tổ chức Hội quần chúng quận Phú Nhuận (TT/Hội LHTN, các 

đơn vị cụm thi đua IV) 
Phòng họp 

17g00 - Tham dự họp góp ý Kế hoạch tổ chức CD Xuân tình nguyện 2020 (đ/c M.Tấn) HT/TĐ 

Thứ Tư 

27-11 

08g00 
- Tham dự Hội nghị họp mặt 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (đ/c 

T.Trí) đ/c Hoàng, L.Tâm, Châu, Kim hỗ trợ lễ tân  
TT.BDCT quận 

08g30 
- Tham dự Hội nghị sơ kết giai đoạn I chương trình “Một giây hành động – Bảo vệ môi 

trường” (đ/c M.Tấn) 
HT/TU 

09g30 - Tham dự làm việc quản trị trang mạng xã hội quận  (đ/c Cường, T.Trí) P.1/QU 

14g00 - Tham dự họp giao ban dư luận xã hội tháng 11/2019 (đ/c M.Tấn) HT/QU 

14g30 
- Làm việc với Ban biên tập trang tin điện tử Quận Đoàn (TT/QĐ, đ/c T.Trí, Nhiên, Hoàng, 

Châu, Đại, Lên) 
Phòng TT 

16g00 - Tham dự Hội nghị BCH Thành Đoàn (đ/c Cường) HT/TĐ 

Thứ Năm 

28-11 

08g30 
- Làm việc với đối tác về lắp đặt hệ thống camera cơ quan và kinh phí sửa chữa, vệ sinh cơ 

quan (đ/c Cường, N.Trí, Nhiên, Lên) 
Phòng TT 

10g00 - Họp chi bộ cơ quan (đảng viên chi bộ) Phòng TT 

14g00 - Duyệt văn kiện ĐH TT.GDNN-GDTX quận (đ/c M.Tấn, N.Trí, Nhiên, L.Tâm) Cơ sở 

15g00 - Tham dự họp triển khai KH Hội trại Tuổi trẻ giữ nước năm 2019 (đ/c Cường, T.Trí) HT/TĐ 

16g30 - Tham dự họp chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2019 (đ/c Cường, T.Trí) HT/TĐ 

Thứ Sáu 

29-11 

08g00 - Tham dự họp thông qua đánh giá thi đua khối kinh tế năm 2019 (đ/c T.Trí) P.1/UB quận 

14g00 
- Tham dự Tổng duyệt Vòng chung kết Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh THPT” năm 

học 2019-2020 (đ/c Kim, Đoàn trường THPT Phú Nhuận) 
NTN Q.10 

14g00 - Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV (đ/c N.Trí)  

14g00 - Quận ủy làm việc về hoạt động Nhà Thiếu nhi năm 2019 (đ/c Cường, Nhiên, M.Thảo) Phòng TT 

15g30 - Quận ủy làm việc về công tác Đoàn năm 2019 (đ/c Cường, M.Tấn, M.Tuấn) Phòng TT 

Thứ Bảy 

30-11 

Cả ngày - Tổ chức lớp bồi dưỡng 6 bài LLCT cho đoàn viên, thanh niên (BTC/QĐ) THPT Hàn Thuyên 

Cả ngày 

- Chương trình tập huấn quyền trẻ em, chủ đề “Sự tham gia của trẻ em trong thúc đẩy quyền 

trẻ em và phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần trẻ em” (TT/HĐĐ, BGĐ/NTN, các đ/c 

được phân công) 

NTN 

07g30 
- Tham dự Vòng chung kết Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế về cải cách Hành chính 

năm 2019 (B.CNLĐ, đ/c Cường, T.Trí) 
UBND Q.Bình 

Thạnh 

14g00 - Tham dự ĐH Chi đoàn học viên TT.GDNN-GDTX (đ/c M.Tấn, N.Trí, Nhiên, L.Tâm) Cơ sở 

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

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

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48/2019 
(Tuần lễ từ 25/11/2019 đến 01/12/2019) 

Trọng tâm: -Cuộc đi bộ “Đồng hành vì người nghèo” gây quỹ xã hội năm 2019;  
  - Tập huấn cán bộ nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi 2019; 

  



 

15g00 
- Tham dự Tổng Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cuộc đi bộ “Đồng hành vì người 

nghèo” gây quỹ xã hội quận năm 2019 (đ/c Cường) 
Sân khấu ngoài 

trời PXL P.7 

Chủ nhật 

01-12 

05g30 
- Tham gia cuộc đi bộ “Đồng hành vì người nghèo” gây quỹ xã hội quận năm 2019 

(toàn thể CB-CNV cơ quan) 
Sân khấu ngoài 

trời PXL P.7 

07g30 - Ngày hội quốc tế những người tình nguyện lần 7 năm 2019 (Hội LHTN quận, cơ sở) 05 ĐTH 

08g00 
- Tham gia Ngày hội Học sinh Thành phố Bác năm học 2019 – 2020 (B.TNTH, đ/c 

M.Tấn, Kim) 
NTN Q.10 

09g00 - Ngày hội “Lan tỏa yêu thương” (BTV/QĐ, TT/Hội LHTN, các đ/c được phân công) Theo TB 

13g30 
- Tham gia Liên hoan biểu diễn Nhạc kèn các Nhà Thiếu nhi toàn thành năm 2019 

(BGĐ/NTN, đ/c Hưng, đội Nghi lễ) 
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 

* 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 


