
 

 

 
 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

15-06 

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 24 (đ/c Đông) 
Trực tuyến 

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

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

14g00 - Họp giao ban Khối ĐBDC (BMT, cơ sở) Phòng họp 

14g00 - Họp giao ban TPT Đội (HĐĐ, cơ sở) Phòng A.11 

14g00 - Tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ quận (đ/c M.Thảo) LĐLĐ quận 

15g30 
- Triển khai nội dung khen thưởng tổng kết năm học 2019-2020 và góp ý dự thảo 

kế hoạch CDTN Hoa phượng đỏ năm 2020 (đ/c M.Tấn, B.TNTH, cơ sở) 
Phòng họp 

Thứ Ba 

16-06 

08g00 - Tham dự Hội thẩm nhân dân (đ/c Cường) TAND quận 

08g00 
- Tham gia 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 (đ/c T.Trí) 
Phường 17 

14g00 - Tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XX HĐND Thành phố (đ/c Cường) TT.BDCT quận 

15g00 

- Họp góp ý chuẩn bị nội dung phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, hoạt 

động hè và CDTN hè, sơ kết 6 tháng đầu năm và Tháng thanh niên, công tác phòng 

chống dịch (BTV, Trưởng – Phó ban) 

Phòng TT 

16g30 - TT/QĐ làm việc với  Trưởng Ban Tổ chức (đ/c Cường, M.Tấn, Đông, N.Trí) Phòng TT 

Thứ Tư 

17-06 

07g00 
- Tham dự Hội nghị chuyên đề kinh nghiệm, cách làm trong phong trào thi đua Dân vận 

khéo gắn với nội dung “5 không” (đ/c Cường) 
HT/QU 

08g00 
- Tham gia 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 (đ/c T.Trí) 
Phường 08 

08g00 
- Tham dự họp Tổ thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin, triển lãm, văn nghệ 

phục vụ ĐH Đảng bộ quận (đ/c M.Tấn) 
P.2/UB quận 

09g00 
- Tham dự nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức HN sơ kết công tác vận 

động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm giai đoạn 2009-2019 (đ.c T.Trí) 
P.3/UB quận 

14g00 - Tham dự làm việc với Đảng ủy P.1 về công tác 6 tháng cuối năm 2020 (đ/c Cường) UBND P.1 

Thứ Năm 

18-06 

08g00 
- Tham gia 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 (đ/c T.Trí) 
Phường 7 

13g30 
- Thành Đoàn làm việc về phương hướng hoạt động Đoàn 6 tháng cuối năm 2020 

(BTV, Trưởng – Phó ban) 
Phòng họp 

Thứ Sáu 

19-06 

08g00 

- Tham dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, sơ kết công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên thành phố 6 tháng đầu năm 2020 (đ/c Cường) 

HT/TĐ và các 

điểm thảo luận 

08g00 
- Tham gia 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 (đ/c T.Trí) 
Phường 11 

08g30 - Tham dự họp mặt Doanh nghiệp quận Phú Nhuận năm 2020 (đ/c M.Tấn)  

13g30 

- Tham dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, sơ kết công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên thành phố 6 tháng đầu năm 2020 (đ/c  M.Tấn) 

HT/TĐ và các 

điểm thảo luận 

14g00 - Tham dự họp Tổ biên tập văn kiện ĐH Đảng bộ quận (đ/c Cường) P.1/QU 

15g00 - Tham dự họp mặt cộng tác viên Bản tin Phú Nhuận (đ/c T.Trí, Khánh, Yến) TTVH quận 

16g00 
- Tham dự họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Kho K99 - Cục Kỹ thuật, 

BTL Thông tin (đ/c M.Thảo, Hưng) 
20 Cộng Hòa 

Garden 

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

Thứ Bảy 

20-06 

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

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

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25/2020 
(Tuần lễ từ 15/6/2020 đến 21/6/2020) 

Trọng tâm: -  
   
 



 

Chủ nhật 

21-06 

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 


