
 

 

 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

05-10 

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

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

09g00 
- Tham dự kiểm tra trực tuyến hội nghị bồi dưỡng trực tuyến dành cho cán bộ Hội cấp huyện 

năm 2020 (đ/c T.Trí) 
Trực tuyến 

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

14g00 
- Tham dự họp công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (đ/c Cường) 
P.2/UB quận 

16g00 
- Họp tổng kiểm tra các nội dung chuẩn bị Lễ kỷ niệm 30 năm Nhà Thiếu nhi (toàn thể cán 

bộ - CNV cơ quan) 
Phòng họp 

16g30 - Tham dự họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Cường) P.1/UB quận 

17g00 - Trình duyệt phuim tuyên dương Dân vận khéo năm 2020 (đ/c T.Trí) BDV/QU 

18g00 
- Họp trại sinh tham dự Hội trại rèn luyện II – Trại Phạm Ngọc Thạch năm 2020 (Hội LHTN, 

trại sinh tham gia) 
Phòng họp 

Thứ Ba 

06-10 

08g00 
- Tham dự Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 (mở rộng) (đ/c Cường) 
HT/QU 

10g00 
- Tham gia tập dợt diễn văn nghệ phục vụ Lễ tuyên dương Dân vận khéo năm 2020 (đ/c 

Cường, M.Tấn, P.Thảo, T.Trí, Yến) 
HT/QU 

10g00 
- Hỗ trợ công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa (đ/c Thanh Trí, cơ sở) 
HT/UB quận 

14g00 
- Tham dự buổi truyên truyền Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, xử lý đơn với 

chuyên đề phân loại và xử lý đơn (đ/c M.Tấn) 
HT/UB quận 

14g00 - Họp giao ban Tổng phụ trách Đội (đ/c M.Tấn, P.Thảo, Yến, Kim) Phòng họp 

16g00 
- Họp góp ý Kế hoạch tổ chức Hội thi Cán bộ Hội Thanh vận giỏi năm 2020 – Cụm thi đua 2 

(TT/Hội LHTN) 
Phòng TT 

16g30 
- Họp triển khai xét chọn Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm học 2020-2021 (đ/c M.Tấn, P.Thảo, 

Yến, Kim) 
Phòng họp 

Thứ Tư 

07-10 

09g00 
- Tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm 

sai trái trên internet và mạng xã hội” (đ/c M.Tấn, P.Thảo, T.Trí, Yến) 
HT/QU 

10g00 
- Tham gia tập dợt diễn văn nghệ phục vụ Lễ tuyên dương Dân vận khéo năm 2020 (đ/c 

Cường, M.Tấn, P.Thảo, T.Trí, Yến) 
HT/QU 

10g00 - Tham dự họp triển khai sân chơi thầy trò cùng leo núi và Nhà giáo trẻ tiêu biểu (đ/c Yến) HT/TĐ 

14g00 - Tham dự giao ban Hội đồng Đội Quận – Huyện (đ/c M.Tấn, Nhiên) NVHTN 

14g00 
- Tham dự Kỳ họp thứ Mười hai (Họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân quận khóa X, nhiệm 

kỳ 2016-2021 (đ/c Cường) 
HT/UB quận 

14g00 - Tham gia sinh hoạt CLB Khoa Chính trị - Phương pháp công tác Đội TP (đ/c Hưng) NTN Bình Chánh 

14g00 
- Thực hiện chuẩn bị sân khấu Lễ kỷ niệm 30 năm Nhà thiếu nhi (Toàn thể cán bộ - CNV 

cơ quan) 
NTN 

Thứ Năm 

08-10 

Cả ngày 
- Thực hiện chuẩn bị sân khấu Lễ kỷ niệm 30 năm Nhà thiếu nhi (Toàn thể cán bộ - CNV 

cơ quan) 
NTN 

06g30 
- Tham dự Lễ khai mạc Hội trại Rèn luyện II – Trại Phạm Ngọc Thạch năm 2020 (TT/Hội 

LHTN, trại sinh tham gia) 
Công viên Tao 

Đàn 

08g00 
- Tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” giai đoạn 2000-2020 (đ/c Cường) 
HT/UB quận 

08g30 - Tham dự tập huấn công tác tổ chức và Điều lệ công đoàn mới (đ/c M.Tấn) LĐLĐ quận 

10g00 
- Tham gia tập dợt diễn văn nghệ phục vụ Lễ tuyên dương Dân vận khéo năm 2020 (đ/c 

Cường, M.Tấn, P.Thảo, T.Trí, Yến) 
HT/QU 

14g00 
- Tham dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự mở rộng, giao ban công tác Đảng, công tác Chính trị 

quý III/2020 và ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2020-2025 (đ/c M.Tấn) 
BCH QS quận 

14g00 
- Tham gia lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ quận 

lần thứ XII, NK 2020 – 2025 (đảng viên chi bộ theo danh sách đăng ký) 
TT. BDCT quận 

18g30 
- Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm Nhà Thiếu nhi (BTV/QĐ, BGĐ/NTN, cán bộ 

các khoa, Phòng NTN) 
Sân trung tâm 

Thứ Sáu 

09-10 
08g00 

- Tham dự Hội nghị tổng kết đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại 

hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (NK 2020-2025) (đ/c Cường) 
55 Mạc Đỉnh Chi, 

Q.1 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41/2020 
(Tuần lễ từ 05/10//2020 đến 11/10/2020) 

Trọng tâm: - Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận (10/10/1990 – 10/10/2020 

 -  

 



 

08g00 
- Tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến cơ chế khuyến khích phát triển điện Mặt trời tại Việt 

Nam trên địa bàn quận Phú Nhuận (đ/c Hoàng) 
TT. BDCT quận 

15g00 

- Tham dự Lễ tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” và họp mặt lãnh đạo Ban Dân vận 

Quận ủy các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 

(TT/QĐ, TT/Hội LHTN) 

HT/UB quận 

Thứ Bảy 

10-10 

07g00 - Lễ dâng hương tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (B.CNLĐ, cơ sở) 
Tượng đài AHLS 

NVT, Q.3 

07g30 
- Tham dự Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, 

giỏi, thân thiện” năm 2020 (đ/c M.Tấn, B.CNLĐ, gương tuyên dương) 
CV Tượng đài Bác 

07g30 
- Tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường THPT, TT. GDNN-

GDTX năm học 2020 – 2021 (B.TNTH, đ/c Kim, cơ sở) 
TĐ  LTT 

16g30 
- Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận (10/10/1990 – 10/10/2020) 

(BTV/QĐ, TT/HĐĐ, BGĐ/NTN, toàn thể cán bộ - CNV cơ quan) 
NTN 

19g00 
- Chương trình họp mặt cán bộ Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận các thời kỳ nhân kỷ niệm 30 

năm thành lập Nhà Thiếu nhi (BTV/QĐ, BGĐ/NTN, toàn thể cán bộ - CNV cơ quan) 
NTN 

Chủ nhật 

11-10 

07g30 - Tham gia tập huấn Nhiếp ảnh nhí năm 2020 (đ/c Hoàng, thiếu nhi) NTN/TP 

14g00 
- Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận trước kỳ họp thứ 10 của Đoàn đại biểu 

Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh (đ/c Khánh) 
HT/UB quận 

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 Khánh huấn luyện sĩ quan dự bị cả tuần; 

- 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 


