
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

22-11 

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

10g30 - Hội ý TT/QĐ  Phòng TT 

11g00 - Họp giao ban BTV, Trưởng – Phó ban Phòng TT 

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

15g00 - Vệ sinh và chuyển gạo (A17) ra phòng A2 (cán bộ cơ quan QĐ-NTN) Phòng họp 

Thứ Ba 

23-11 

Cả ngày - Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Khoa CT.PPCT Đội năm 2021 

(Đ/c Hưng) 

NTN Thành phố 

08g00 - Tham dự tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi 

đoàn” (Đ/c Tấn) 

Trực tuyến 

08g00 - Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố các và những kiến nghị của tổ 

chức, công dân của Chủ tịch UBND phường (đ/c M.Tấn) 

UBND P.7 

09g00 - Làm việc với Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Việt Nam Bách 

Nghệ Thực Hành (đ/c P.Thảo, Yến) 

Cơ sở 

10g30 - Tập văn nghệ tham gia Liên hoan hợp xướng Thành phố (Hội 

LHTN, cơ sở) 

Hội trường 

14g00 - Tham dự Họp triển khai công tác tổ chức chương trình thăm và 

tặng quà cho nhân dân vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Nhâm 

Dần năm 2022 - Khu vực Địa bàn dân cư (đ/c M.Tấn) 

Trực tuyến 

14g00 - Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố các và những kiến nghị của tổ 

chức, công dân của Chủ tịch UBND phường (đ/c M.Tấn) 

UBND P.1 

15g00 - Vệ sinh và chuyển gạo (A17) ra phòng A2 (cán bộ cơ quan QĐ-NTN) Phòng họp 

17g00 - Tham dự Chương trình tổng kết Dự án Chợ nghĩa tình (Đ/c M.Tấn) NVHTN 

Thứ Tư 

24-11 

08g00 - Tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (đ/c 

P.Thảo, M.Tấn, T.Trí) 

HT.UB quận 

08g30 - Tham dự Tập huấn công tác quản lý nguồn vốn từ nguồn ngân 

hàng chính sách xã hội năm 2021 (đ/c P.Thảo) 

Trực tuyến 

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

16g30 - Họp giao ban BGĐ/NTN và các khoa  Phòng TT 

Thứ Năm 

25-11 

10g30 - Tập văn nghệ tham gia Liên hoan hợp xướng Thành phố (Hội 

LHTN, cơ sở) 

Hội trường 

14g00 - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi 

năm học 2020-2021 (BTV/QĐ, TT/HĐĐ, BGĐ/NTN các đ/c 

được phân công) 

Hội trường 

14g00 - Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố các và những kiến nghị của tổ 

chức, công dân của Chủ tịch UBND phường (đ/c M.Tấn) 

UBND P.2 

18g30 - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên trường học năm học 2020-2021 và triển khai chương trình 

công tác Đoàn năm học 2021-2022; Trao giải thưởng Hội thi Tin 

học trẻ năm 2021 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 

Hội trường 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48/2021 

(Tuần lễ từ 22/11/2021 đến 28/11/2021) 
Trọng tâm:  

- Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; 

- Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021; 

- Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu Làm theo lời Bác; 

- Hội nghị tổng kết hoạt động hè và các CDTN hè, sơ kết công tác phòng chống dịch năm 2021. 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 



 

Thứ Sáu 

26-11 

07g30 - Tham dự Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

xây dựng Đoàn và công tác kiểm tra năm 2021, Hội nghị sơ kết thực 

hiện Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC ngày 06/8/2018 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn (đ/c P.Thảo, Tấn) 

Trực tuyến 

08g30 - Tham dự Đại hội Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin lần thứ II 

nhiệm kỳ 2021-2026 (đ/c T.Trí, Vẹn) 

TT.BDCT quận 

Thứ Bảy 

27-11 

07g30 - Tham dự Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

xây dựng Đoàn và công tác kiểm tra năm 2021 (đ/c P.Thảo, Tấn) 

Trực tuyến 

08g00 - Tham dự Khai mạc Vòng loại Liên hoan hợp xướng lần thứ 4 - 

năm 2021 chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” (Hội LHTN, cơ sở) 

NVHTN 

08g00 - Tham dự Sinh hoạt chuyên đề Hội đồng huấn luyện công tác 

Đội Thành phố, Ban Huấn luyện công tác Đội Quận, Huyện, 

Thành phố Thủ Đức năm 2021 (đ/c M.Thảo, Hưng) 

Trực tuyến 

18g00 - Tham dự Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị do Thành 

Đoàn phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức (BTC và 

học viên) 

Trực tuyến 

Chủ nhật 

28-11 

08g00 - Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, tuyên dương các 

tập thể, cá nhân tiêu biểu Làm theo lời Bác năm 2021 (BTV/QĐ, 

các đ/c được phân công) 

Hội trường 

10g00 - Hội nghị tổng kết hoạt động hè và các CDTN hè, sơ kết công tác 

phòng chống dịch năm 2021 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 

Hội trường 

14g00 - Tham dự Tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí 

Minh lần thứ 23 năm 2021 (B.TNTH và thí sinh) 

HT/TĐ 

 

* 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 3, thứ 5. 

- 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. 

- Đ/c Vẹn nhận bằng tốt nghiệp ĐH chính quy ngành Quản lý 

Nhà nước: Sáng 25/11/2021 (thứ 5). 

 

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  


