
 

 

 
 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ hai 

22-03 

07g45 - Chào cờ đầu tuần. (Toàn thể CB-CNV cơ quan) Sân cờ 

08g30 - Hội ý TT/QĐ kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Phòng TT 

09g00 - Họp giao ban Ban Thường vụ, Trưởng - Phó ban. Phòng TT 

10g00 - Thực hiện ráp sân khấu Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn (Toàn thể cán bộ nam Quận 

Đoàn) 

Quận Đoàn 

14g00 - Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Tổng cục Chính 

trị trong LLVT QPN (Đ/c Cường)  

HT BCH 

Quân sự/Q 

14g00 - Giao ban khối địa bàn dân cư (B.MT, 13 Đoàn phường) Phòng họp 

Thứ Ba 

23-03 

Cả ngày - Thực hiện trang trí lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn (Các đ/c theo bảng phân công) Sảnh A, Sân khấu 

08g00 - Tham dự thông qua dự thảo KH tổ chức Lễ phát động CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” GĐ 2021-2030, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2021 và 

KH tổ chức ĐH TDTT QPN lần IX năm 2021 (Đ/c Tấn) 

Phòng 2 

UB/Q 

14g00 - Tham dự Hội nghị triển khai Nghị định 136/2020/NĐ-CP và bàn giao DS cơ sở thuộc diện 

quản lý về Phòng chày và chữa cháy cho UBND 13 phường (Đ/c Cường) 

HT CA/Q 

14g00 - Thực hiện các nội dung làm sân khấu lễ kỷ niệm 90 năm (Đ/c Tấn, Nhật Trí, Danh, Tuấn, 

Hưng, Vẹn, Phát) 

Quận Đoàn 

19g00 - Chạy chương trình sân khấu hóa 90 năm Ngày thành lập Đoàn (Ban Thường vụ Quận Đoàn, 

các đ/c theo bảng phân công) 

Sân khấu 

Thứ Tư 

24-03 

Cả ngày - Thực hiện trang trí lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn (Các đ/c theo bảng phân công) Sảnh A, Sân khấu 

08g00 - Dự họp thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt 

Nam (19/4) (Đ/c Tấn, Thanh Trí) 

Phòng 2 

UB/Q 

10g00 - Tham dự Lễ khai mạc hội thao chào mừng 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910-

08/3/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2021), 75 năm Ngày 

Thể thao VN (27/3/1946-27/3/2021), 86 năm Ngày DQTV (28/3/1935-28/3/2021) (Đ/c Nhật Trí) 

CLB Rạch 

Miễu 

14g00 - Dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện NQ TƯ 5 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nang cao hiệu quả kinh tế tập thể năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Đ/c Tấn) 

HT Quận ủy 

14g30 - Tham dự Hội nghị Triển khai giới thiệu “Công nghệ ứng dụng học tập trực tuyến” (Đ/c P. 

Thảo) 

HT Thành Đoàn 

17g30 - Tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (Ban 

Thường vụ Quận Đoàn, toàn thể CB.CNV, MC, gương tuyên dương) 

Sân khấu 

Thứ Năm 

25-03 

10g00 - Tham dự gặp gỡ Ban lãnh đạo và Chi bộ Cty Tường Minh (Đ/c Tấn) Cơ sở 

14g00 - Tham dự gặp gỡ Ban lãnh đạo và Chi bộ Cty Nam Việt (Đ/c Tấn) Cơ sở 

18g00 - Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2021) và trao 

giải thưởng Sao Thiên Bình (BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 

Quận Đoàn 

Thứ Sáu 

26-03 

08g00 - Tham dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, trao giải thưởng Hồ Hảo 

Hớn năm 2021 và khai mạc Ngày hội Thanh niên năm 2021 (Đ/c Cường, Tấn) 

NVHTN 

08g00 - Dự họp Ban ATGT quận thông qua DS khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt 

công tác đảm bảo ATGT năm 2020 và KH thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2021 

(Đ/c P. Thảo) 

Phòng 1 

UB/Q 

09g00 - Dự họp BCĐ 138 quận thông qua DS khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích tốt 

trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2020; KH thực hiện phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc năm 2021 (Đ/c P. Thảo) 

Phòng 1 

UB/Q 

10g30 - Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Quận Đoàn (Toàn thể Đảng viên Chi bộ CQ) Phòng họp 

14g00 - Tham dự Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Trường THPT Hàn Thuyên (Đ/c Cường, 

Đông, Yến, Hoàng) 

Cơ sở 

14g00 - Tham dự Hội nghị giao ban công tác DLXH Tháng 3 (Đ/c Tấn) HT Quận ủy 

14g00 - Tham dự Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do LĐLĐ quận 

tổ chức (Đ/c Phương Thảo) 

HT LĐLĐ/Q 

18g00 - Tham dự Chương trình họp mặt BCH Thành Đoàn các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đoàn TNCS HCM (Đ/c Cường) 

Trung Tâm  

Hội nghị 272 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2021 
(Tuần lễ từ 22/03/2021 đến 28/03/2021) 

Trọng tâm: - Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận; 

 - Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM & trao giải thưởng Sao Thiên Bình; 

 - Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Quận Đoàn. 

 

 

   

  
 



 

Thứ Bảy 

27-03 

07g00 - Tham dự Hành trình về nguồn và lễ trưởng thành Đoàn năm 2021, chủ đề “Hành trình theo dòng 

lịch sử” của Đoàn CQCQ (Đ/c Nhật Trí, Khánh) 

Tỉnh Bình 

Dương 

07g30 - Tham gia hoạt động đạp xe hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2021 (Ban CNLĐ, cơ sở) TpHCM 

08g00 - Tham dự khai mạc Hội thi “Người ươm mầm” lần 2 năm 2021 (Ban TNTH, cơ sở) TT.DVVLTN 

08g00 - Tham gia các hoạt động trong Ngày hội Thanh niên năm 2021 và diễn đàn “Thanh niên khởi 

nghiệp” (Ban MT-ĐBDC, cơ sở) 

NVHTN 

13g30 - Tham gia cuộc thi Vô địch Tin học VP TpHCM lần thứ 4 – năm 2021 (Ban TNTH, cơ sở) Tổ chức giáo dục IIG 

VN – CN TpHCM 
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 

28-03 

06g00 - Tham dự Lễ phát động CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” GĐ 

2021-2030, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2021 (BTV, Trưởng-Phó ban và 

toàn thể cán bộ CNV cơ quan) 

CLB TDTT 

Rạch Miễu 

07g30 - Tổ chức hành trình về nguồn và sinh hoạt chủ điểm tháng 3 (Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan 

Đảng, Đoàn thể) 

Huyện Củ Chi 

08g00 - Tham gia các hoạt động trong Ngày hội Thanh niên năm 2021 và diễn đàn “Tuổi trẻ đáng gía 

bao nhiêu” (Ban MT-ĐBDC, cơ sở)  

NVHTN 

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

14g30 - Sinh hoạt đội ca múa (Khoa Thẩm Mỹ nghệ thuật NTN) NTN 

19g00 - Tham dự Chương trình nghệ thuật “Thế hệ mới – kết nối và chia sẻ” (Ban MT-ĐBDC, cơ sở)  NVHTN 

 

* 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, Đại, Tâm học Trung cấp chính trị cả ngày thứ 5, 7. 

 

- Đ/c Châu học ĐH mở cả ngày thứ 7, Chủ nhật; 

- Đ/c T.Thảo học ĐH chiều 2,4,6, cả ngày thứ 7, Chủ nhật. 

- Đ/c Phát học ĐH chiều thứ 2, sáng thứ 4,5,6. 

- Đ/c Vẹn học ĐH cả ngày thứ 4,6,7, Chủ nhật. 

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  

 


