
 

 

 
 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

01-06 

07g45 - Chào cờ đầu tuần (toàn thể CB-CNV cơ quan)   

09g00 
- Tham gia thăm và tặng quà cho trẻ em trường Giáo dục chuyên biệt niềm tin 

nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 (đ/c P.Thảo) 
Cơ sở 

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

10g30 - Báo cáo lớp bồi dưỡng Cảm tình đoàn trường THCS-THPT Việt Anh (đ/c M.Tấn) Cơ sở 

14g00 - Họp giao ban Khối Địa bàn dân cư (BMT, cơ sở) Phòng A.11 

14g00 - Tham dự họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể (đ/c Kiệt) P.2/QU 

14g00 - Họp B.TNTH – HĐĐ Phòng A.10 

15g00 - Quận ủy làm việc về chương trình hoạt động Đoàn 6 tháng đầu năm (TT/QĐ) Phòng TT 

16g30 - Họp Phòng nghiệp vụ (BGĐ, cán bộ các Khoa) Phòng Nghiệp vụ 

Thứ Ba 

02-06 

Cả ngày - Tham gia lớp Đối tượng kết nạp Đảng (đ/c M.Thảo, Đại, Châu, L.Tâm) TT.BDCT quận 

08g00 
- Tham dự giao ban Tổ công tác phối hợp thực hiện các công trình thi đua 200 ngày 

chào mừng ĐH Đảng bộ các cấp (đ/c Cường) 
P.1/UB quận 

08g00 

- Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị 19, Nghị quyết 17 về cuộc vận 

động người dân Thành phố không xả rác và tình hình triển khai các chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường 3 (đ/c M.Tuấn) 

Cơ sở 

09g00 - Trao đổi nội dung kịch bản phim phục vụ Đại hội Đảng bộ quận (đ/c T.Trí) Phòng VH-TT 

10g30 - Làm việc về kinh phí CLB Sao Bắc Đẩu (đ/c Cường, M.Tuấn, T.Trí, Mai) Phòng TT 

11g00 - TT/QĐ làm việc với TT/Hội về xây dựng nhà tình bạn CLB SBĐ  Phòng TT 

14g00 - Tham dự làm việc với Đảng ủy phường 05 (đ/c Cường) Cơ sở 

14g00 - Tham dự Hội nghị BCH Hội LHPN quận (đ/c P.Thảo) Hội LHPN quận 

14g00 

- Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị 19, Nghị quyết 17 về cuộc vận 

động người dân Thành phố không xả rác và tình hình triển khai các chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường 7 (đ/c M.Tuấn) 

Cơ sở 

Thứ Tư 

03-06 

08g00 - Làm việc về lý lịch cán bộ (đ/c Cường) Long An 

10g30 - Báo cáo lớp bồi dưỡng Cảm tình đoàn trường THCS-THPT Việt Anh (đ/c M.Tấn) Cơ sở 

13g30 
- Tham dự kiểm tra công tác tổ chức Lễ tuyên dương điển hình thực hiện Chỉ thị 05 

(đ/c Cường, M.Tấn, P.Thảo) 
Bảo tàng HCM 

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

Thành phố quý II năm 2020 (TT/QĐ, đ/c T.Trí) 
Khách sạn Đệ 

Nhất 

14g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và 

quản lý, sử dụng Quỹ 34, Quỹ 61, quỹ 140 năm 2020 tại phường 01 (đ/c M.Tuấn) 
Cơ sở 

14g00 - Tham dự làm việc với Chi bộ HTX Phú Lộc (đ/c Cường) Cơ sở 

14g00 
- Tham gia sinh hoạt CLB Khoa Chính trị - Phương pháp công tác Đội Nhà 

Thiếu nhi Thành phố (đ/c Hưng) 
NTN Bình 

Thạnh 

Thứ Năm 

04-06 

Cả ngày - Tham gia lớp Đối tượng kết nạp Đảng (đ/c M.Thảo, Đại, Châu, L.Tâm) TT.BDCT quận 

Cả ngày 
- Tham dự Tập huấn chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic 

và khiêu vũ thể thao” (đ/c Đại) từ 04/6 đến 10/6/2020 
NTN/TP 

07g30 

- Tham dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (BTV/QĐ, đ/c Kiệt, 

M.Thảo, Hoàng, Hưng) tập trung tại Quận ủy lúc 07g00 

01 Nguyễn Tất 

Thành, P.12, Q.3 

08g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 

và quản lý, sử dụng Quỹ 34, Quỹ 61, quỹ 140 năm 2020 tại phường 02 (đ/c N.Trí) 
Cơ sở 

14g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và 

quản lý, sử dụng Quỹ 34, Quỹ 61, quỹ 140 năm 2020 tại phường 03 (đ/c M.Tuấn) 
Cơ sở 

15g00 - Trao đổi với đối tác liên kết (đ/c Cường, Mai, đối tác)  Phòng TT 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/2020 
(Tuần lễ từ 01/6/2020 đến 07/6/2020) 
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15g30 - Họp cấp ủy Chi bộ (đ/c Cường, P.Thảo, T.Trí, Kiệt) Phòng TT 

19g30 - Họp trưởng đoàn tham gia tập huấn TDTT (đ/c Đại) NTN/TP 

Thứ Sáu 

05-06 

07g45 
- Tham dự Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố 

Lăng Võ Tánh (đ/c M.Tấn) 
19 Hồ Văn Huê, 

P.9 

08g00 
- Tham dự Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng lực lượng làm công tác giáo dục 

truyền thống (đ/c Cường) 
Bảo tàng Phụ nữ 

Nam bộ 

08g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 

và quản lý, sử dụng Quỹ 34, Quỹ 61, quỹ 140 năm 2020 tại phường 07 (M.Tuấn) 
Cơ sở 

14g00 
- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và 

quản lý, sử dụng Quỹ 34, Quỹ 61, quỹ 140 năm 2020 tại phường 08 (đ/c M.Tuấn) 
Cơ sở 

15g00 
- Họp giao ban Nhà Thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 (BGĐ/NTN, cán bộ Nhà 

thiếu nhi) 
Phòng họp 

Thứ Bảy 

06-06 

08g00 
- Tham gia Lớp tập huấn phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2020 (đ/c 

Kim, cơ sở) 02 ngày 06, 07/6 
Trường Đoàn Lý 

Tự Trọng 

14g00 
- Tham dự ĐH ĐB Đoàn Học viện cán bộ Tp. Hồ Chí Minh lần VI, NK 2020-2022 

(đ/c M.Tuấn, T.Trí) 
HT A5.8 Học viên 

CB TP 

14g30 - Sinh hoạt CLB Đờn ca tài tử nhí (Khoa TMNT) NTN 

14g30 - Sinh hoạt đội nghi lễ (Khoa CT-PPCT Đội NTN) NTN 

Chủ nhật 

07-06 

14g30 - Sinh hoạt đội ca múa (Khoa Thẩm Mỹ nghệ thuật NTN) NTN 

14g30 - Sinh hoạt đội nghi lễ (Khoa CT-PPCT Đội NTN) 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 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; 

- Đ/c Kim học Đh tối 3, 5, 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 


