
 

 

 

 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

19-10 

07g15 - Tham dự diễn đàn Lắng nghe tiếng nói trẻ em – Liên đội Nguyễn Đình Chính (đ/c P.Thảo) Cơ sở 

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

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

14g00 
- Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cơ sở Đoàn năm 2020 (Thành viên các tổ công 

tác, cơ sở Đoàn khu vực Địa bàn dân cư)  
Theo TB 

14g30 - Tham dự họp Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể (đ/c Cường, M.Tấn) P.1/QU 

Thứ Ba 

20-10 

08g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp giữa BTT UB.MTTQVN quận và các tổ 

chức thành viên thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017-2019 (đ/c M.Tấn) 
MTTQ quận 

09g00 - Duyệt văn kiện ĐH Đoàn trường THPT Hưng Đạo (đ/c P.Thảo, Đông, Khánh, Yến, Kim) Cơ sở 

11g00 - Hội ý cấp ủy chi bộ Phòng TT 

14g00 - Họp giao ban Tổng phụ trách Đội (HĐĐ, cơ sở) Phòng họp 

16g30 - Hội ý TT/QĐ Phòng TT 

17g00 - Họp BTV/QĐ Phòng TT 

Thứ Tư 

21-10 

09g00 - Tham dự Đại hội Liên đội Trung Nhất (đ/c M.Tấn) Cơ sở 

14g00 
- Quận ủy kiểm tra công tác thhực hiện quy chế dân chũ cở sở và các NQ, Chỉ thị của Đảng về công 

tác Dân vận tại Quận Đoàn (BTV/QĐ, BGĐ/NTN) 
Phòng TT 

14g00 - Tham dự họp Tổ thư ký BCĐ 35 cấp Quận (đ/c M.Tấn) P.1/QU 

15g30 - Tham dự họp rút kinh nghiệm công tác diễn tập theo Kế hoạch 06 Thành ủy (đ/c M.Tấn) P.1/QU 

15g30 - Tham dự họp công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc (đ/c Cường, M.Thảo) P.3/UB quận 

16g00 
- Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cơ sở Đoàn năm 2020 (Thành viên các 

tổ công tác, cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động)  
Theo TB 

Thứ Năm 

22-10 

Cả ngày 
- Tham gia Vòng sơ khảo Hội thi Phụ trách Đội giỏi “Olympic Cánh én” lần thứ 12 năm 2020 (Đ/c 

M.Tấn, cơ sở) 02 ngày 22, 23/10/2020 
TĐ LTT 

08g00 
- Tham dự họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự quận xét thông qua các danh sách tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2021 (đ/c Cường) 
HT/UB quận 

14g00 - Họp triển khai Kế hoạch tổ chức huấn luyện kiểm tra bắn đạn thật năm 2020 (đ/c Khánh) QS Quận 

14g30 
- Họp CB-CNV cơ quan rút kinh nghiệm hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai các nội dung 

tài chính (toàn thể CBCNV cơ quan, tổ bảo vệ và phục vụ đại diện 1 đ/c) 
Phòng họp 

16g00 

- Tham dự kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia 

về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2020 và Tổng kết 12 Chương trình, Đề 

án, Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 (đ/c P.Thảo) 

HT/UB quận 

Thứ Sáu 

23-10 

07g30 
- Tham gia Chương trỉnh văn nghệ Cụm thi đua 2 – Chào mừng thành công Đại hội Đảng 

các cấp (đ/c M.Thảo, T.Tuấn) 
LĐLĐ 

08g00 

- Tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 

phụ nữ giai đoạn 2011-2020 và Tổng kết 12 Chương trình, Đề án, Kế hoạch hành động quốc gia 

vì trẻ em giai đoạn 2012-2020  (đ/c M.Tấn, P.Thảo) 

HT/UB quận 

13g30 
- Tham dự Hội nghị công tác phối hợp “Ngành điện gắn bó với chính quyền địa phương, lắng 

nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện và phát triển” năm 2020 (đ/c N.Trí) 
TTVH quận 

14g00 
- Họp chuẩn bị hồ sơ thi đua năm 2020 (Trưởng/phó, cán bộ các ban) đem theo laptop phục 

vụ thực hiện hồ sơ 
Phòng họp 

Thứ Bảy 

24-10 

Cả ngày 
- Tham gia các nội dung Ngày hội Chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đ/c M.Tấn, 

cơ sở) 02 ngày 24-25/10/2020 
Huyện Cần Giờ 

07g00 
- Lễ dâng hương tại tượng đài anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi chào mừng kỷ niệm 38 năm 

Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh (BTV/QĐ, cơ sở) 
Tượng đài AHLS 

Nguyễn Văn Trỗi 

08g00 
- Tham gia Ngày hội Thể dục Thể thao các Nhà Thiếu nhi toàn Thành năm 2020 (BGĐ/NTN, 

các đ/c được phân công) 02 ngày 24-25/10/2020 
NTN Nhà Bè 

08g30 
- Tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi Đoàn – Chi Hội và Tuyên dương “Chi Đoàn – 

Chi Hội Ngoài nhà nước tiêu biểu” năm 2020 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công, cơ sở) 
Phòng họp 

Chủ nhật 

25-10 

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 4,5, sáng thứ 3, chiều thứ 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 43/2020 
(Tuần lễ từ 19/10//2020 đến 25/10/2020) 

Trọng tâm: - Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn năm 2020; 

 


