
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

13-12 

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

09g00 - Tham dự buổi sinh hoạt dành cho cán bộ khung B (Đ/c M. Thảo) Quân sự Quận 

09g30 - Họp BTV/QĐ Phòng TT 

10g30 - Họp bảng phân công Lễ tuyên dương Người con hiếu thảo (Các 

đ/c được phân công) 

Phòng họp 

14g00 - Tham dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa 

phương năm 2021; Triển khai phương hướng lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ năm 2022 (Đ/c Trí) 

Hội trường UBND/Q 

Thứ Ba 

14-12 

08g30 - Họp bỏ phiếu danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2021 (Cán bộ - 

CNV cơ quan)  

Phòng họp 

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

14g00 - Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 (BTV, Trưởng 

– Phó ban Quận Đoàn) 

Hội trường 

16g00 - Chuẩn bị công tác lễ tuyên dương “Người con hiếu thảo” năm 

2021 (Các đ/c được phân công) 

Hội trường 

Thứ Tư 

15-12 

Cả ngày - Tham dự hội nghị trực tuyến chuyên đề công tác Tôn giáo năm 

2021 (Đ/c Trí) 

Hội trường Ủy ban 

MTTQ/Q 

09g00 - Phối hợp với Đoàn Công ty Điện lực Gia Định trao tặng quà cho 

các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (Đ/c Trí, Phát) 

UBND Phường 5 

14g00 - Tham dự họp BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH quận thông qua 

bảng chấm điểm các danh hiệu văn hoá năm 2021 (đ/c P.Thảo) 

P.3/UB quận 

16g00 - Tham dự hội nghị hướng dẫn một số công tác nhân sự chuẩn bị 

Đại hội Đoàn các cấp khu vực Quận – Huyện Đoàn, Tp Thủ Đức 

(đ/c P.Thảo) 

HT/TĐ 

18g00 - Tổ chức tuyên dương “Người con hiếu thảo” năm 2021 

(BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 

Hội trường 

Thứ Năm 

16-12 

08g00 - Tham dự Hội nghị Thành uỷ sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2016-2021 (đ/c P.Thảo, M.Tấn, T.Trí)  

HT/UB quận 

08g30 - Tham dự Hội nghị trực tuyến cập nhật thông tin về công tác 

phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố, góp phần giữ vững 

an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nhâm Dần năm 

2022 (đ/c T.Trí) 

UB MTTQ quận 

14g00 - Tham dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 5 khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 

với hoạt động của hệ thống chính trị (đ/c P.Thảo) 

HT/UB quận 

15g00 - Tham dự Lễ tổng kết CDTN Mùa hè xanh lần thứ 5/2021 và sơ 

kết các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Đ/c Trí) 

Học viên Cán bộ 

Tp.HCM 

Thứ Sáu 

17-12 

08g00 - Tham dự Hội nghị chuyên đề về nâng cao tổ chức đảng trong các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (đ/c M.Tấn) 

HT/UB quận 

09g00 - Tham dự họp BCH Hội LHPN quận nhiệm kỳ 2021-2026 (đ/c Yến) HLHPN quận 

16g30 - Họp cơ quan (Toàn thể cán bộ -CNV cơ quan) Hội trường 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51/2021 

(Tuần lễ từ 13/12/2021 đến 19/12/2021) 
Trọng tâm:  

- Hội nghị giao ban Cấp ủy về việc triển khai công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các 

cấp nhiệm kỳ 2022-2027; 

- Lê tuyên dương “Người con hiếu thảo” năm 2021. 

 

 

  

 

 

 

   

  

 



 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Bảy 

18-12 

07g30 - Tham dự Lễ tổng kết trao giải Hội thi trực tuyến dành cho thiếu 

nhi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” lần 8 năm 2021, Hành trình đến 

với địa chỉ đỏ (HĐĐ, thí sinh) 

Bảo tàng Chứng tích 

chiến tranh Tp.HCM 

Chủ nhật 

19-12 

08g30 - Tham gia cuộc thi đua xe năng lượng mặt trời dành cho khối 

THCS và THPT (B.TNTH, cơ sở) 

NVHTN 

14g00 - Tham dự Lễ tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 

rèn luyện” cấp Trung ương năm học 2020 - 2021 (đ/c T.Trí, 

B.TNTH, gương tuyên dương) 

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: Cả ngày 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  


