
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

18-10 

Cả ngày - Phụ trách ATM Oxy (đ/c M.Tấn, Phát) Quận Đoàn 

 - Hỗ trợ công tác tổ chức tiêm vaccine (Đ/c T.Trí, Vẹn) Cơ sở 

08g30 - Hội ý Thường trực Quận Đoàn Phòng TT 

09g30 - Họp giao ban Ban Thường vụ, Trưởng - Phó ban Phòng TT 

10g30 - Hội ý Ban Giám đốc NTN Phòng TT 

10g30 - Tham dự Họp báo cáo về công tác chuẩn bị thành lập văn phòng 

tư vấn hỗ trợ đổi mới sáng tạo (Đ/c Tấn) 

UBND quận 

14g00 - Giao ban Khối phường (Ban MT, cơ sở) Hội trường 

14g00 - Tham dự họp BCĐ thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU quận (đ/c M.Tấn) P.1/QU 

17g00 - Họp giao ban BGĐ và Phòng Nghiệp vụ (BGĐ, các khoa NTN) Phòng TT 

Thứ Ba 

19-10 

Cả ngày - Phụ trách ATM Oxy (đ/c M.Tấn, Phát) Quận Đoàn 

 - Hỗ trợ công tác tổ chức tiêm vaccine (Đ/c T.Trí, Vẹn) Cơ sở 

08g00 - Tham dự buổi làm việc với Tổ công tác của BTC Thành uỷ khảo 

sát tình hình tổ chức và hoạt động các tổ chức đảng, đoàn thể 

chính trị - xã hội trong các khu chung cư (đ/c T.Trí) 

P.1/UB 

09g00 - Tham gia đoàn trao quà thiếu nhi khó khăn (đ/c P.Thảo, Hưng) Cơ sở 

14g00 - Giao ban Tổng phụ trách Đội (HĐĐ/Q, cơ sở) Hội trường 

14g30 - Thực hiện công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống 

Hội LHTN Việt Nam (Các đ/c được phân công) 

Hội trường 

Thứ Tư 

20-10 

Cả ngày - Phụ trách ATM Oxy (đ/c M.Tấn, Phát) Quận Đoàn 

 - Hỗ trợ công tác tổ chức tiêm vaccine (Đ/c T.Trí, Vẹn) Cơ sở 

08g00 - Tham gia đoàn giám sát thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3) (đ/c M.Tấn) 

UBND P.10 

09g00 - Tham dự họp triển khai KH dự thảo về “Clip kỹ năng và Clip 

Hành trình về cội nguồn” (Đ/c Hưng) 

Trực tuyến 

09g30 - Giải quyết hồ sơ Kế toán – Thủ quỹ (đ/c Mai, Vy, Phát)  Phòng A.15 

10g30 - Tổ chức hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021); kỷ niệm 11 

năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021) (Cán bộ 

công nhân viên cơ quan QĐ-NTN) 

Hội trường 

14g00 - Tham dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận (đ/c P.Thảo) HT/UB quận 

Thứ Năm 

21-10 

Cả ngày - Phụ trách ATM Oxy (đ/c M.Tấn, Phát) Quận Đoàn 

 - Hỗ trợ công tác tổ chức tiêm vaccine (Đ/c T.Trí, Vẹn) Cơ sở 

08g00 - Tham dự tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu 

vực trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 

2021 – 2022 (đ/c P.Thảo, T.Trí, Yến, M.Thảo, Hưng, T.Thảo) 

HT/TĐ 

08g00 - Tham dự Lễ Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp quận năm 

2021 (đ/c T.Trí, Yến) 

HT/UB quận 

08g00 - Tham dự họp báo cáo công tác chuẩn bị thành lập Văn phòng tư 

vấn hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (đ/c M.Tấn) 

P.3/UB quận 

08g00 - Tham gia đoàn giám sát thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3) (đ/c M.Tấn) 

UBND P.09 

18g00 - Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 

(BTV/QĐ, TT/Hội, các đ/c được phân công) 

Hội trường 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43/2021 

(Tuần lễ từ 18/10/2021 đến 24/10/2021) 
Trọng tâm:  

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận; 
- Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) & kỷ 

niệm 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021); 

- Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021). 
 

 

  

 

 

 

   

  

 



 

Thứ Sáu 

22-10 

Cả ngày - Phụ trách ATM Oxy (đ/c M.Tấn, Phát) Quận Đoàn 

 - Hỗ trợ công tác tổ chức tiêm vaccine (Đ/c T.Trí, Vẹn) Cơ sở 

08g00 - Tham dự Hội nghị toạ đàm “Vai trò của MTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội trong xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện 

môi trường đầu tư” trên địa bàn quận (đ/c T.Trí) 

HT/UB quận 

10g30 - Họp chi bộ cơ quan (Đảng viên cơ quan) Phòng BT 

14g00 - Tham gia đoàn giám sát thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3) (đ/c M.Tấn) 

UBND P.13 

Thứ Bảy 

23-10 

Cả ngày - Phụ trách ATM Oxy (đ/c M.Tấn, Phát) Quận Đoàn 

 - Hỗ trợ công tác tổ chức tiêm vaccine (Đ/c T.Trí, Vẹn) Cơ sở 

Cả ngày - Tham dự Vòng Chung kết xếp hạng Hội thi “Tin học trẻ Tp. Hồ 

Chí Minh lần thứ 30 năm 2021” – Bảng A, B (B.TNTH) 

Trực tuyến 

Chủ nhật 

24-10 

Cả ngày - Phụ trách ATM Oxy (đ/c M.Tấn, Phát) Quận Đoàn 

 - Hỗ trợ công tác tổ chức tiêm vaccine (Đ/c T.Trí, Vẹn) Cơ sở 

08g30 - Tham dự Vòng Chung kết xếp hạng Hội thi “Tin học trẻ Tp. Hồ 

Chí Minh lần thứ 30 năm 2021” – Bảng C (B.TNTH) 

Trực tuyến 

 

* Ghi chú: Lịch công tác tuần thay cho Thư mời đối với nội bộ cơ quan Quận Đoàn – Nhà thiếu nhi. 

- Đ/c Châu học online: Thứ 7, Chủ nhật. 

- Đ/c Phát học online: Sáng thứ 4, thứ 5, thứ 6. 

- Đ/c Tâm, Châu, Đại: Học TCCT cả ngày thứ 5, thứ 7. 

- Đ/c Phương Thảo học CC LLCT cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6. 

- Đ/c Thanh Thảo học online: Chiều các ngày trong tuần. 

 

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  


