
 

 

 
 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

23-03 

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

09g00 - Họp giao ban BTV – Trưởng, Phó ban Phòng TT 

09g00 - Tham dự Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND phường 13 (đ/c Cường) UBND P.13 

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

14g00 
- Tham dự Chương trình Tuyên dương Giải thưởng Lý Tự Trọng (TT/QĐ, đ/c 

Đông, T.Trí, cơ sở) 
NVHTN 

16g00 - Tham dự họp BCĐ phòng chống dịch bệnh quận (đ/c Cường) HT/UB quận 

Thứ Ba 

24-03 

07g30 - Tham dự Đại hội Đảng bộ phường 09 (đ/c Cường) đ/c T.Tuấn, Đại hỗ trợ Cơ sở 

08g30 
- Tham dự họp kiểm tra nội dung xây dựng nhà cho đảng viên có hoàn cảnh khó 

khăn (đ/c Cường) 
Cơ sở 

Thứ Tư 

25-03 

07g30 - Tham dự Đại hội Đảng bộ phường 09 (đ/c Cường) đ/c T.Tuấn, Đại hỗ trợ Cơ sở 

10g00 
- Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu khu vực trường 

học (Đ/c M.Tấn, N.Trí, Kiệt, Đại, Châu) 
Phòng họp 

14g00 
- Tham dự làm việc với Quận ủy và các tổ chức chính trị - xã hội quận (đ/c 

Cường, M.Tuấn) 
P.1/QU 

Thứ Năm 

26-03 

08g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

phường 01 (đ/c Cường, Đông, Nhiên, T.Tuấn, Hưng, L.Tâm) 
Cơ sở 

08g00 - Tham dự Hội thẩm nhân dân tại Tòa án (đ/c Cường) TAQ 

08g30 

- Tiếp sóng chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất BCH Trung 

ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2020 (BTV, Trưởng – Phó ban, cán 

bộ các phòng/ban QĐ-NTN, cơ sở) 

TTPN 

09g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

phường 05 (đ/c Cường, Đông, Nhiên, T.Tuấn, Hưng, L.Tâm) 
Cơ sở 

09g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

phường 15 (đ/c M.Tấn, Châu) 
Cơ sở 

14g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

phường 17 (đ/c N.Trí, Châu) 
Cơ sở 

14g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

phường 07 (đ/c Cường, Đông, Nhiên, T.Tuấn, Hưng, L.Tâm) 
Cơ sở 

14g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

phường 14 (đ/c Phát) 
Cơ sở 

15g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

phường 04 (đ/c M.Tấn, Đại) 
Cơ sở 

15g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu – 

Chi đoàn Hùng Minh (đ/c M.Tuấn, T.Trí, M.Thảo, Hoàng, ) 
Cơ sở 

18g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

phường 02 (đ/c Cường, Đông, Nhiên, T.Tuấn, Hưng, L.Tâm) 
Cơ sở 

18g30 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu 

phường 10 (đ/c Hoàng) và phường 12 (đ/c M.Thảo) 
Cơ sở 

Thứ Sáu 

27-03 

08g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình phối hợp “Thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự” trên địa bàn quận (đ/c Cường) 
CAQ 

14g00 - Tham dự họp Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể (đ/c Cường, M.Tấn) P.1/QU 

14g00 
- Tham dự Lễ Tuyên dương đảng viên, cán bộ Đoàn, đoàn viên phường 09 (đ/c 

M.Tấn, Kiệt, Đại) 
Cơ sở 

Thứ Bảy 

28-03 

07g30 
- Lễ bàn giao công trình Khu vui chơi thiếu nhi phường 04 (BTV/QĐ, 

BGĐ/NTN, các đ/c được phân công) 
Cơ sở 

   

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2020 
(Tuần lễ từ 23/03/2020 đến 29/03/2020) 

Trọng tâm: - Lễ trao tặng công trình khu vui chơi thiếu nhi phường 04; 

 - Kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

 - Tuyên dương đảng viên, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2020; 



 

Chủ nhật 

29-03 

   

   

* 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.Tuấn học CCCT từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; 

- Đ/c Châu học ĐH mở cả ngày thứ 7, Chủ nhật; 
- Đ/c Phát học ĐH sáng thứ 2, chiều thứ 5, cả ngày thứ 4, 7; 

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 


