
 

 

 
 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

11-05 

Cả tuần 
- Phụ trách kiểm tra, đôn đốc cơ sở và thực hiện đưa tin cuộc vận động “Mỗi 

ngày 01 tin tốt – Mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp” – Tuần 19 (đ/c Hoàng) 
Trực tuyến 

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

08g00 - Hội ý  Thường trực Quận Đoàn  Phòng TT 

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

10g30 - Họp cán bộ định biên cơ quan QĐ – NTN  Phòng họp 

14g00 

- Tham dự họp trao đổi về công tác phối hợp tổ chức phát động và ký kết thực 

hiện các nội dung công trình thi đua hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng 

ĐH Đảng bộ các cấp NK 2020-2025 (đ/c M.Tuấn) 

UB MTTQ TP 

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

16g30 - Họp Phòng Nghiệp vụ (BGĐ, cán bộ các khoa) Phòng A.13 

Thứ Ba 

12-05 

08g00 - Họp giao ban Khối Địa bàn dân cư (BMT, cơ sở) Phòng A.11 

09g00 - Tham dự chương trình tuyên dương « Em vui khỏe mỗi ngày » (đ/c M.Tấn) Trường NTT 

09g00 
- Trao đổi với CLB Truyền thống kháng chiến hưu trí quận về  chương trình phối 

hợp Quý II (đ/c Nhiên, Kiệt) 
CLB TTKC-HT 

14g00 - Tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (đ/c Cường) TT.BDCT quận 

14g00 
- Tham dự họp triển khai HN ký kết chương trình phối hợp thực hiện Chỉ thị 19 

của Thành ủy (đ/c M.Tuấn) 
HT/QU 

14g00 
- Tham dự họp về hoạt động phối hợp tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường 

và phát triển mảng xanh trên địa bàn Thành phố năm 2020 (đ/c M.Tuấn, T.Trí) 
MTTQ quận 

14g00 
- Thực hiện quay phim các gương điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 

năm 2020 (đ/c Nhiên, Kiệt) 
Cơ sở 

Thứ Tư 

13-05 

08g00 
- Tham dự Họp công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5 (đ/c Cường) 
P.1/UB quận 

08g00 
- Tham dự họp triển khai thực hiện Kế hoạch Tổ chức phát động vệ sinh và phát 

triển mảng xanh trên địa bàn quận năm 2020 (đ/c M.Tuấn) 
P.3/UB quận 

09g00 
- Tham dự chương trình Tổng kết trao giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu văn hóa 

các dân tộc Việt Nam (đ/c T.Trí) 
05 ĐTH 

14g00 - Tham dự góp ý kế hoạch tổ chức CDTN Mùa hè xanh (đ/c M.Tuấn, T.Trí) HT/TĐ 

Thứ Năm 

14-05 

08g00 - Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 05 (Phiên trù bị) (đ/c Cường) UBND P.5 

08g00 - Tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU tại phường 17 (đ/c M.Tuấn) UBND P.17 

14g00 - Tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU tại phường 3 (đ/c M.Tuấn) UBND P.3 

16g00 - Họp giao ban Khối CNLĐ tháng 5 (BTV/QĐ, B.CNLĐ, cơ sở) Phòng A.11 

Thứ Sáu 

15-05 

07g00 
- Tham dự dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 79 năm Ngày 

thành lập Đội (đ/c M.Tấn) 
NTN/TP 

07g30 - Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 05 (Phiên Chính thức) (đ/c Cường) UBND P.5 

16g30 - Họp cơ quan (toàn thể cán bộ - CNV cơ quan) Phòng họp 

17g00 - Tham dự họp BCH Thành Đoàn khóa X, NK 2017-2020 (đ/ Cường)  

Thứ Bảy 

16-05 
07g00 

- Tham dự lễ dâng hoa báo công và chương trình tuyên dương Thanh niên tiên 

tiến làm theo lời Bác năm 2020 (BTG, các gương tuyên dương) 

NTN/TP, 

NVHTN, Đường 

đi bộ Nguyễn Huệ 

Chủ nhật 

17-05 

06g45 
- Tham dự Lễ phát động tổng vệ sinh và phát triển mảng xanh trên địa bàn quận 

năm 2020 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công, cơ sở) 
Khu chung cư 43 

Hồ Văn Huê 

07g00 - Thực hiện tổng vệ sinh cơ quan (toàn thể CB-CNV cơ quan) NTN 

17g00 
- Sân chơi “Tự hào thanh niên Thành phố Bác” – Tìm hiểu NQ ĐH Hội LHTN 

Vn các cấp và tiểu sử Hồ Chí Minh (Hội LHTN, cơ sở)  
Trực tuyến 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20/2020 
(Tuần lễ từ 11/5/2020 đến 17/5/2020) 

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

 - Lễ phát động tổng vệ sinh và phát triển mảng xanh trên địa bàn quận năm 2020; 
  

 



 

* 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 


