
 

 

 
 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

20-04 

Cả ngày 
- Tham gia tập luyện chuẩn bị cho hội thi video clip phòng chống Covid-19 

(BCH/CĐ, các đ/c được phân công)  
Sảnh C 

14g30 - Tham dự họp Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể (đ/c Cường, M.Tấn) HT/QU 

16g30 - Tham dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Cường) Trực tuyến 

Thứ Ba 

21-04 

Cả ngày 
- Tham gia tập luyện chuẩn bị cho hội thi video clip phòng chống Covid-19 

(BCH/CĐ, các đ/c được phân công)  
Sảnh C 

16g30 - Tham dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Cường) Trực tuyến 

Thứ Tư 

22-04 

10g00 - Họp bàn giao hồ sơ Chi bộ (Cấp ủy chi bộ, đ/c Kiệt) Phòng TT 

14g30 
- Họp giao ban Nhà thiếu nhi (BGĐ/NTN, đ/c T.Tuấn, Đại, Hưng, Hoàng, 

Lên, Danh, Bắc, T.Dung) 
Phòng họp 

16g30 - Tham dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Cường) Trực tuyến 

Thứ Năm 

23-04 

Cả ngày 
- Thực hiện công tác chuẩn bị quà và tài liệu, Thư mời ĐH Đảng bộ cơ quan 

Đảng, đoàn thể (đ/c Châu, Phát, Đại, T.Tuấn, Hưng, An, L.Tâm, Kim) 
Phòng họp 

14g00 - Tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến HĐĐ Quận - Huyện (đ/c M.Tấn) P.A10 

16g30 - Tham dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Cường) Trực tuyến 

Thứ Sáu 

24-04 

07g30 

- Tổ chức ra mắt và vận hành “ATM phát gạo miễn phí” cho người dân có hoàn 

cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (BTV/QĐ, BMT, các 

đồng chí được phân công) 

Quận Đoàn 

08g00 - Tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ quận (đ/c Cường)  HT/QU 

14g00 - Thực hiện tổng vệ sinh cơ quan (toàn thể CB-CNV cơ quan)  

14g00 - Dự họp công bố Quyết định Thanh tra Nhà thiếu nhi (đ/c Cường) Thanh tra quận 

16g30 - Tham dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Cường) Trực tuyến 

Thứ Bảy 

25-04 
16g30 - Tham dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Cường) Trực tuyến 

Chủ nhật 

26-04 

   

   

* 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 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 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17/2020 
(Tuần lễ từ 20/4/2020 đến 26/04/2020) 

Trọng tâm: - Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

 - Ra mắt ATM phát gạo miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; 

 


