
 

 

 
 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

23-11 

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

08g30 - Tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (đ/c M.Tấn) UBND quận 

08g30 - Tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (BMT,cơ sở) 111 BHTQ, Q.3 

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

10g30 - Tham dự làm việc chuẩn bị nội dung đối thoại cửa Bí thư với nhân dân (đ/c Cường) P.1/QU 

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

14g00 - Trao đổi với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về hoạt động năm 2021 (đ/c Cường) TT.BDCT 

15g00 - Họp Phòng Nghiệp vụ (BGĐ/NTN, cán bộ các khoa) Phòng A.13 

16g30 - Tham dự chương trình Ngày hội “Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho trẻ” (đ/c M.Tấn) THCS Cầu Kiệu 

Thứ Ba 

24-11 

08g00 - Tham dự họp về phối hợp tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” (đ/c Cường) UB quận 

09g30 - Vệ sinh, khu vui chơi thiếu nhi (toàn thể cán bộ - CNV cơ quan) NTN 

10g00 
- Họp thông qua hướng dẫn thanh quyết toán năm 2021 (TT/QĐ, BGĐ/NTN, đ/c Khánh, 

Mai, Lên) 
Phòng TT 

14g00 - Họp thông qua đề xuất giải thưởng Lý Tự Trọng (BTV/QĐ) Phòng TT 

Thứ Tư 

25-11 

Cả ngày 
- Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) 

năm 2020 (lớp 2) (đ/c Cường) 
272 Võ Thị Sáu 

08g00 

- Tham gia đoàn giám sát thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính 

Phủ và thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ Quốc phòng theo Kế hoạch số 

205/KH-CCB ngày 19/10/2020 của Hội Cựu chiến binh quận (đ/c P.Thảo) 

UBND P.1 

14g00 - Tham dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn quận (đ/c Cường, cơ sở)  HT/QU 

14g00 

- Tham gia đoàn giám sát thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính 

Phủ và thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ Quốc phòng theo Kế hoạch số 

205/KH-CCB ngày 19/10/2020 của Hội Cựu chiến binh quận (đ/c P.Thảo) 

UBND P.5 

14g30 - Sắp xếp phòng trống kèn và phòng sinh hoạt thiếu nhi (cán bộ các khoa NTN) NTN 

16g30 - Họp cơ quan (toàn thể CB-CNV cơ quan) Phòng họp 

Thứ Năm 

26-11 

08g00 

- Tham gia đoàn giám sát thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính 

Phủ và thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ Quốc phòng theo Kế hoạch số 

205/KH-CCB ngày 19/10/2020 của Hội Cựu chiến binh quận (đ/c Khánh) 

UBND P.8 

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

12g30 
- Chương trình về nguồn – Đoàn cơ quan Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi (CB-CNV cơ quan)  26-

28/11/2020 
Long Hải 

14g00 

- Tham gia đoàn giám sát thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính 

Phủ và thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ Quốc phòng theo Kế hoạch số 

205/KH-CCB ngày 19/10/2020 của Hội Cựu chiến binh quận (đ/c Khánh) 

UBND P.15 

Thứ Sáu 

27-11 

Cả ngày 
- Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) 

năm 2020 (lớp 2) (đ/c Cường) 
272 Võ Thị Sáu 

14g00 
- Tham dự Hội nghị Tổng kết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tham gia thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020 (đ/c Cường) 
HT/TĐ 

14g00 - Tham dự họp giao ban Ủy viên UBND quận (mở rộng) (đ/c Cường) HT/UB quận 

Thứ Bảy 

28-11 

08g00 
- Tham dự Lễ phát động “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới” năm 2020 (đ/c Cường và các đ/c được phân công) 
03 Hoàng Minh 

Giám, P.9 

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 

29-11 

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 

15g00 
- Tham dự Chương trình tổng kết và trao giải hội thi trực tuyến “Tôi yêu khoa học” lần VI năm 

2020 (đ/c M.Tấn) 
CVPM Quang 

Trung 

* 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 48/2020 
(Tuần lễ từ 23/11//2020 đến 29/11/2020) 

Trọng tâm: - Chương trình về nguồn – Đoàn cơ quan Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi;  


