
 

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

06-01 

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

08g30 - Tham dự Ngày hội “Tết cho em” năm 2020 (HĐĐ, cơ sở) KizCity Q.4 

08g30 - Thực hiện trang trí cổng Hội chợ Xuân 2020 (cán bộ cơ quan) NTN 

10g00 
- Duyệt chương trình văn nghệ phục vụ chương trình Họp mặt Đảng viên trẻ, đoàn 

viên, hội viên ưu tú năm 2020 (đ/c M.Thảo, đoàn viên chi đoàn, cơ sở)  
HT/QU 

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) TiH Đặng V Ngữ 

14g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra xác định phường không còn hộ nghèo theo tiêu chí Thành phố 

giai đoạn 2019 – 2020 (đ/c Đông) 
UBND P.4 

15g00 
- Làm việc về công tác phối hợp hoạt động sáng tạo cho thanh thiếu niên với Câu lạc bộ cờ 

Be Rich (Phòng Kinh tế giới thiệu) (đ/c Nhiên) 
Phòng A.12 

Thứ Ba 

07-01 

07g30 
- Tham dự Lễ tuyên dương, khen thưởng Cán bộ nghiệp vụ và Hội nghị tổng kết hoạt động 

hệ thống Nhà Thiếu nhi Thành phố năm 2019 (BGĐ/NTN, cán bộ 04 khoa) 
NTN/TP 

08g00 - Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2019 (đ/c M.Tấn) HT/TĐ 

08g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động CLB truyền thống kháng chiến – Hưu trí quận năm 

2019 (đ/c T.Trí, Nhiên) đ/c Châu, L.Tâm hỗ trợ hậu đài 
UB.MTTQ quận 

08g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra xác định phường không còn hộ nghèo theo tiêu chí Thành phố 

giai đoạn 2019 – 2020 (đ/c T.Trí) 
UBND P.5 

14g00 - Tham dự họp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (đ/c Cường) HT/UB quận 

Thứ Tư 

08-01 

07g30 
- Chương trình “Lãnh đạo quận Phú Nhuận gặp gỡ thiếu nhi” Xuân Canh Tý 2020 

(BTV/QĐ, TT/HĐĐ, BGĐ/NTN, các đ/c được phân công) 
THCS THL 

08g00 
- Tham dự họp Hội đồng NVQS quận xét duyệt đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 

2020 (đ/c Cường) 
P.3/UB quận 

08g00 

- Tham gia Lớp 01 – Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên 

đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (đ/c Kiệt, 

An, Mai, Hoàng, T.Tuấn) 

TTVH quận 

13g30 
- Tham dự Họp mặt đảng viên mới, đoàn viên, hội viên ưu tú tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm 

ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 
HT/QU 

14g00 - Tham dự họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH quận (đ/c M.Tấn) P.2/UB quận 

14g00 
- Tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa Chính trị - phương pháp công tác Đội Nhà Thiếu nhi 

Thành phố (đ/c Hưng) 
NTN Q.10 

15g00 
- Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đêm hội “Mừng Xuân Canh Tý, Mừng Đảng 

quang vinh, Tết đến với mọi nhà, mọi người” năm 2020 (đ/c M.Tấn) 
P.2/UB quận 

Thứ Năm 

09-01 

Cả ngày - Tham gia chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2020 (đ/c Cường, T.Trí, cơ sở) Tây Ninh 

08g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra xác định phường không còn hộ nghèo theo tiêu chí Thành phố 

giai đoạn 2019 – 2020 (đ/c M.Tấn) 
UBND P.1 

08g30 
- Báo cáo kết quả, tiến độ nội dung được phân công trong tổ chức Hội chợ Xuân yêu 

thương năm 2020 (Thường trực Ban tổ chức hội chợ, các đ/c được phân công) 
Theo phân công 

09g00 
- Công tác giao nhận mặt bằng, chốt sơ đồ Hội chợ Xuân yêu thương năm 2020 

(Thường trực Ban tổ chức hội chợ, các đ/c được phân công) 
QĐ- NTN 

Thứ Sáu 

10-01 

08g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2019 

(đ/c Cường) 
HT/UB quận 

08g30 
- Tham dự Lễ Tổng kết chương trình Thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2019 – Cấp 

Thành (đ/c T.Trí, B.CNLĐ) 

Green Power – 35 

Tôn Đức Thắng 

Q.1 

14g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết chương trình Thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2019 

– Cấp Quận (đ/c T.Trí) 
TTVH quận 

18g00 
- Lễ khai mạc Hội chợ Xuân yêu thương năm 2020 (BTV/QĐ, TT/HĐĐ, BGĐ/NTN, 

các đ/c được phân công) 
NTN 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2020 
(Tuần lễ từ 06/01/2020 đến 12/01/2020) 

Trọng tâm: - Họp mặt đảng viên mới, đoàn viên, hội viên ưu tú tiêu biểu năm 2020; 

 - Hội chợ Xuân Canh Tý 2020; 
 - Chương trình “Lãnh đạo quận gặp gỡ đội viên thiếu nhi” Xuân Canh Tý 2020; 



 

Thứ Bảy 

11-01 

Cả ngày - Tham gia “Hành trình của niềm tin” năm 2020 (đ/c M.Tuấn, T.Trí, cơ sở) Đăk Nông 

07g30 - Tham gia BGK Hội thi Nghi thức Đội quận 6 (đ/c M.Thảo) CV Phú Lâm 

09g00 - Chiếu phim phục vụ hội chợ xuân (đ/c Hoàng) Phòng chiếu phim 

15g00 - Chiếu phim phục vụ hội chợ xuân (đ/c Hoàng) Phòng chiếu phim 

16g00 - Chương trình Hội chợ Xuân yêu thương năm 2020 (các đ/c được phân công) NTN 

Chủ nhật 

12-01 

07g15 
- Tham gia Ngày hội Phụ trách Đội toàn thành năm 2020 (TT/HĐĐ, BGĐ/NTN, cơ sở 

và các đ/c được phân công) 
NTN/TP 

08g00 - Tổ chức lớp đối tượng Đoàn tại trường THPT Phú Nhuận (đ/c T.Trí) Cơ sở 

09g00 - Chiếu phim phục vụ hội chợ xuân (đ/c Hoàng) Phòng chiếu phim 

15g00 - Chiếu phim phục vụ hội chợ xuân (đ/c Hoàng) Phòng chiếu phim 

18g00 - Tham gia Liên hoan văn nghệ thiếu nhi “Em là mầm non của Đảng” (HĐĐ, cơ sở) NTN/TP 

18g00 
- Lễ Bế mạc Hội chợ Xuân yêu thương năm 2020 (BTV/QĐ, TT/HĐĐ, BGĐ/NTN, 

các đ/c được phân công)) 
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 


