
 

 

 
 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

13-01 

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

11g00 - Họp phân công tổ chức Tổng kết Nhà thiếu nhi năm 2019 (BGĐ/NTN, cán bộ các khoa) Phòng TT 

14g00 
- Tham dự họp thông qua bảng điểm thi đua khối Phòng ban – Trung tâm năm 2019 (đ/c 

M.Thảo, Nhiên) 
P.3/UB quận 

14g30 - Trình Thường trực Quận ủy Kế hoạch Hội trại Tòng quân năm 2020 (đ/c Cường, T.Trí) P.1/QU 

15g30 - Tham dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận (đ/c Cường) HT/QU 

16g00 
- Tham dự kiểm tra công tác tổ chức đêm hội “Mừng Xuân Canh Tý, Mừng Đảng quang 

vinh, Tết đến với mọi nhà, mọi người” năm 2020 (đ/c Cường, M.Thảo) 
Sân bóng đá Phú 

Nhuận 

17g30 - Tham dự Tổng kết công tác Đoàn cụm 2 năm 2019 (BTV/QĐ, Trưởng – Phó ban) NTN Q.Tân Phú 

18g30 - Tham dự chương trình văn nghệ “Mùa xuân chiến sĩ” (Đ/c Minh Tuấn, Phát, cơ sở) 
Sư đoàn phòng 

không 367 

Thứ Ba 

14-01 

Cả ngày - Tham gia công tác xã hội cụm 2 Nhà Thiếu nhi (đ/c M.Thảo) Long An 

08g00 - Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội Thành phố năm 2019 (đ/c T. Trí) HT/TĐ 

08g00 
- Tham dự Họp mặt lực lượng nòng cốt tiêu biểu nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020 (đ/c 

M.Tấn, Hưng, cơ sở) 
HT/QU 

08g00 
- Tham dự họp triển khai Tháng “Thành phố sạch – Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh 

Tý 2020, mừng Đảng 90  năm” (đ/c Cường) 
P.3/UB quận 

09g00 - Tham dự họp Ban An toàn giao thông quận (đ/c Cường) P.3/UB quận 

10g30 
- Tham dự họp giữa Quận ủy, UBMTTQVN quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận (đ/c 

Cường, M.Tấn)  
P.1/QU 

13g45 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ ” giai 

đoạn 1994 – 2019 (đ/c Đông, cơ sở) 
HT/TĐ 

14g00 - Tham gia Đoàn thăm và chúc Tết chức sắc tôn giáo tiêu biểu (đ/c Cường) Cơ sở 

14g30 

 

- Tham gia hỗ trợ đêm hội “Mừng Xuân Canh Tý, Mừng Đảng quang vinh, Tết đến 

với mọi nhà, mọi người” năm 2020 (BTV/QĐ, Trưởng phó ban và các đ/c được 

phân công) 

Sân bóng đá Phú 

Nhuận 

Thứ Tư 

15-01 

09g00 - Họp thông qua ABC năm 2019 (TT/QĐ, BGĐ/NTN) Phòng TT 

10g30 - Triển khai Kế hoạch Hội trại Tòng quân 2020 (đ/c T.Trí, cơ sở) BCH QS quận 

14g00 
- Tham dự họp giao ban công tác Tuyên giáo, Dư luận xã hội  tháng 01/2020 (đ/c M.Tấn, 

T.Trí, Nhiên) 
HT/QU 

14g00 - Tham gia Đoàn thăm và chúc Tết chức sắc tôn giáo tiêu biểu (đ/c Cường) Cơ sở 

16g00 
- Hội nghị Tổng kết hoạt động Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 2019 (BTV/QĐ, 

BGĐ/NTN, các đ/c được phân công, cơ sở) 
Phòng họp 

16g00 
- Tham dự kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (đ/c Cường) 
HT/UB quận 

18g00 - Giao ban Tổng phụ trách Đội (HĐĐ, cơ sở) Phòng họp 

Thứ Năm 

16-01 

06g30 
- Viếng Nghiã trang Liệt sĩ Thành phố dịp Tết Canh Tý 2020 (đ/c Kiệt, cơ sở) tập trung tại 

TTVH quận 
NTLS TP 

09g00 - Làm việc về kịch bản Hội trại Tòng quân (đ/c Cường, T.Trí, Nhiên) Phòng TT 

09g00 - Tham gia đoàn thăm  và tặng quà trẻ em trường GD chuyên biệt Niềm tin (đ/c Đông) Cơ sở 

14g00 
- Tham dự Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân Thành 

phố quý I/2020 (đ/c Cường, T.Trí) 
TCT Điện lực TP 

14g00 - Tham dự Lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020 (đ/c Cường) HT/UB quận 

14g00 
- Tổng kết công tác năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể (đảng viên chi bộ) 

trang phục: nam sơ mi trắng + cravat, nữ áo dài 
HT/QU 

Thứ Sáu 

17-01 

08g00 
- Tham gia tiếp chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

(đ/c Cường) 
P.1/UB quận 

09g30 - Tham dự họp mặt cán bộ công đoàn Tết Canh Tý 2020 (đ/c M.Tấn, M.Thảo, Đông) LĐLĐ quận 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03/2020 
(Tuần lễ từ 13/01/2020 đến 19/01/2020) 

Trọng tâm: - Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; 

 - Tổng kết hoạt động Nhà Thiếu nhi năm 2019; 

 -   



 

14g00 - Tham dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng quận (đ/c Cường) P.3/UB quận 

15g00 
- Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 

2019 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công, cơ sở) 
Phòng họp 

17g30 - Tham dự họp mặt cán bộ Thành Đoàn các thời kỳ (đ/c Cường) NVHTN 

Thứ Bảy 

18-01 

06g00 
- Lễ ra quân Tháng “Thành phố sạch – Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý 2020, 

mừng Đảng 90  năm” (đ/c  Minh Tuấn và các đ/c được phân công) 
Trường THPT 

Hàn Thuyên 

06g30 
- Viếng bia ghi công Mặt trận Cầu Kiệu nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng 

(UV.BCH/QĐ, cơ sở) 
Bia ghi công MT 

Cầu Kiệu 

07g45 
- Tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và trao huy hiệu đảng đợt 03/02 (đ/c 

Cường, M.Tấn, các đ/c được phân công)  
HT/UB quận 

08g00 
- Tham dự Kỳ họp lần 5 Hội đồng Trẻ em Thành phố và chương trình Lãnh đạo Thành 

phố gặp gỡ thiếu nhi Xuân Canh Tý 2020 (HĐĐ, thiếu nhi) 
HT/TĐ 

Chủ nhật 

19-01 

07g30 - Tham dự Ngày hội Xuân yêu thương” lần 7 năm 2020 (TT/Hội, đ/c Phát, cơ sở) 05 ĐTH 

   

* 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 


