
 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

17-8 

Cả tuần 
- Đoàn khảo sát các lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi (BGĐ/NTN, cán bộ các khoa, 

P.Giáo vụ) 
Các lớp năng khiếu 

NTN 

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

08g00 
- Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến trang bị kiến thức về phát triển kinh tế và chương 

trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” (BMT, cơ sở) 
Trực tuyến 

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

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

14g00 - Tham dự họp Ban điều hành Bảo vệ chăm sóc trẻ em quận (đ/c Cường) P.2/UB quận 

15g00 - Tham dự họp Đảng ủy cơ quan Đảng Đoàn thể (đ/c Cường, M.Tấn) P.1/QU 

Thứ Ba 

18-08 

08g00 
- Tham dự họp kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng 

Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9 (đ/c Cường) 
P.3/UB quận 

09g00 - Tham dự họp Ban chỉ đạo sinh hoạt hè quận (đ/c Cường, M.Tấn, M.Thảo) P.3/UB quận 

10g15 
- Tham gia đoàn thăm hỏi chúc mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng 

Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020) (đ/c Cường) 
CA quận 

14g30 - Hội ý Ban Giám đốc NTN (BGĐ/NTN, đ/c Lên, Hoàng) Phòng TT 

15g30 - Trao đổi với các đơn vị liên kết (BGĐ/NTN, đ/c Lên, Hoàng) Phòng TT 

Thứ Tư 

19-08 

14g00 
- Tham dự Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

(đ/c M.Tấn, Thành – P.8) 
HT/TĐ 

15g30 - Trao đổi với các đơn vị liên kết (BGĐ/NTN, đ/c Lên, Hoàng) Phòng TT 

Thứ Năm 

20-08 

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

15g00 
- Tham dự buổi làm việc về tình hình kết quả hoạt động thi đua 200 ngày chào mừng 

Đại hội Đảng bộ các cấp (Đ/c Cường, T. Trí) 
UBND P.8 

Thứ Sáu 

21-08 

08g00 
- Tham dự Hội nghị cán bộ Hội góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng (đ/c T.Trí, 

P.Thảo, Yến) 
HT/TĐ 

   

Thứ Bảy 

22-08 

14g00 
- Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm 

học 2019 - 2020, triển khai kế hoạch năm học 2020 – 2021 (TT/QĐ, BGĐ/NTN) 
NVHTN 

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 

23-08 

   

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 chiều thứ 2, cả ngày thứ 3, chiều thứ 5, 6; 

- 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 34/2020 
(Tuần lễ từ 17/8/2020 đến 23/8/2020) 

Trọng tâm: - Khảo sát các lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi; 

 - Thực hiện công trình tranh tường Nhà Thiếu nhi; 
  
 


