
 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

31-8 

07g00 
- Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (toàn thể CB-

CNV cơ quan, cơ sở) 
 

07g30 
- Tham dự tiếp đoàn Thành phố phúc tra công nhận quận hoàn thành mục tiêu không 

còn hộ nghèo theo chuẩn Thành phố giai đoạn 2019-2020 (đ/c Cường) 
P.3/UB quận 

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

10g00 - Hỗ trợ Ban Dân vận tập chương trình thi Tuyên truyền viên giỏi (đ/c M.Thảo) BDV/QU 

14g00 - Tham dự họp Ban tổ chức hội thi Tuyên truyền viên giỏi (đ/c T.Trí) BDV/QU 

15g00 - Họp giao ban Khối Địa bàn dân cư (BMT, cơ sở) Phòng họp 

16g30 - Tham dự họp trực tuyến phòng chống Covid-19 (đ/c M.Tấn) P.1/UB quận 

16g30 - Họp Phòng nghiệp vụ (BGĐ/NTN, cán bộ các Khoa) Phòng A.13 

Thứ Ba 

01-09 

08g00 - Tham dự họp BCĐ 35 (đ/c Cường) P.1/QU 

10g00 - Trao tặng công trình khu vui chơi P.3 (BGĐ/NTN, các đ/c được phân công)  Cơ sở 

15g00 
- Họp góp ý chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường 

học năm học 2020 – 2021 (đ/c M.Tấn, B.TNTH, cơ sở) 
Phòng họp 

Thứ Tư 

02-09 
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07g30 - Trực ca sáng (đ/c P.Thảo, Phát) NTN 

12g30 - Trực ca chiều (đ/c Khánh, Thúy) NTN 

Thứ Năm 

03-09 

08g00 - Tham dự tổng kết hoạt động hè Thành phố năm 2020 (đ/c Cường) UBND TP 

09g00 - Tập huấn kỹ năng dựng phim, thiết kế phim dành cho cơ sở Đoàn (BTG, cơ sở) Phòng họp 

14g00 
- Họp giao ban công tác phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Đội và Nhà Thiếu nhi 

(đ/c Cường, M.Tấn, P.Thảo, Nhiên, M.Thảo, Lên, T.Tuấn, Đại, Hưng, Hoàng)  
Phòng TT 

15g00 - Họp kiểm tra nội dung bảng điểm thi đua năm Nhà Thiếu nhi (BGĐ, cán bộ 4 khoa) Phòng NV 

Thứ Sáu 

04-09 

08g00 
- Tham dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận 

trong thực hiện Quyết định 935, 936, 994 của BTV Thành ủy (đ/c Cường) 
P.3/UB quận 

10g00 - Hỗ trợ Ban Dân vận tập chương trình thi Tuyên truyền viên giỏi (đ/c M.Thảo) BDV/QU 

16g30 - Tham dự họp công tác nhân sự Đoàn phường 15 (đ/c Đông) Cơ sở 

Thứ Bảy 

05-09 

07g00 - Tham dự Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 (các đ/c được phân công)  Theo TB 

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

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

17g00 
- Trao đổi nội dung tham gia hoạt động kỷ niệm 30 năm NTN với các lớp năng 

khiếu (BGĐ, cán bộ các khoa, giáo viên năng khiếu) 
Phòng họp 

Chủ nhật 

06-09 

   

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 cả ngày thứ 2, 3, sáng thứ 4, chiều thứ 5; 
- 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 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36/2020 
(Tuần lễ từ 31/8/2020 đến 06/9/2020) 

Trọng tâm: - Thực hiện công trình tranh tường Nhà Thiếu nhi; 

 - Chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 -02/09/2020); 

 - Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021; 
  

 


