
 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

21-9 

Cả ngày - Tham dự lớp bồi dưỡng trực tuyến dành cho cán bộ Hội năm 2020 (đ/c T.Trí) 03 ngày 21-23/9 05 ĐTH 

Cả ngày - Tham dự tập huấn cán bộ tuyên giáo cấp huyện năm 2020 (đ/c T.Trí) 05 ngày 21 – 25/9 05 ĐTH 

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

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

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

17g00 
- Họp Phòng nghiệp vụ, giáo viên các lớp năng khiếu, CLB đội nhóm triển khai chương 

trình, nội dung lễ kỷ niệm 30 năm NTN (BGĐ, cán bộ các khoa) 
Phòng họp 

18g00 - Lớp tập huấn công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2020 (BTC, cơ sở) Phòng họp 

Thứ Ba 

22-09 

08g00 
- Tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận về đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và tôn giáo (đ/c M.Tấn) 
MTTQ quận 

09g00 - Họp BPC các nội dung hoạt động 30 năm Nhà Thiếu nhi  - Lần 1 (CB-CNV cơ quan) Phòng họp 

14g00 - Giao ban TPT Đội (HĐĐ, cơ sở) Phòng họp 

18g00 
- Chương trình tuyên dương gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” năm 2020 và trao giải 

các hội thi thiết kế tuyên truyền (BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 
Hội trường 

Thứ Tư 

23-09 

05g30 - Tham dự ra quân cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (đ/c M.Tấn, BMT, cơ sở) NVHTN 

09g30 - Tham dự họp công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn (đ/c M.Tấn) P.3/UB quận 

14g00 - Tham gia sinh hoạt CLB Sáng tạo kỹ thuật các NTN toàn thành (đ/c Hoàng) NTN Q.9 

14g00 
- Làm việc với bộ phận kỹ thuật website, đoàn phường 11 và đoàn phường 15 về hỗ trợ tổ 

chức hội thi trực tuyến cấp cơ sở trong tháng 10 (BTG, cơ sở) 
Phòng họp 

15g45 
- Tham dự họp Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới 

thông qua các Kế hoạch, chương trình hành động (đ/c Cường) 
P.3/UB quận 

18g00 - Lớp tập huấn công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2020 (BTC, cơ sở) Phòng họp 

Thứ Năm 

24-09 

08g00 - Tham dự họp triển khai vận động Quỹ xã hội quận Phú Nhuận năm 2020 (đ/c Cường) P.1/UB quận 

14g00 - Hội ý TT/QĐ Phòng TT 

Thứ Sáu 

25-09 

09g30 
- Họp giao ban chuyên đề về hướng dẫn công tác dự trù, thanh quyết toán kinh phí (TT/QĐ, 

Trưởng – Phó ban, cán bộ các ban – khoa, kế toán QĐ – NTN) 
Phòng họp 

16g00 
- Họp CB-CNV cơ quan kiểm tra tiến độ thực hiện BPC 30 năm thành lập NTN (CB-CNV 

cơ quan) 
Phòng họp 

18g00 - Lớp tập huấn công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2020 (BTC, cơ sở) Phòng họp 

Thứ Bảy 

26-09 

13g00 - Tham gia chương trình công tác xã hội cụm thi đua 2 NTN (BGĐ/NTN) Cần Giờ 

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

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

19g00 
- Chương trình “Giao lưu đờn ca tài tử nhí” năm 2020 (TT/QĐ, BGĐ/NTN, các đ/c được 

phân công) 
NTN 

Chủ nhật 

27-09 

   

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 39/2020 
(Tuần lễ từ 21/9//2020 đến 27/9/2020) 

Trọng tâm: -Chương trình tuyên dương gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” năm 2020 và trao giải các hội thi 

thiết kế tuyên truyền; 

 - Chương trình “Giao lưu đờn ca tài tử nhí” năm 2020; 

 -  

 


