
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

20-12 

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

08g30 - Họp BTV/QĐ Phòng TT 

09g00 - Họp trao đổi công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Hội Cựu TNXP 

(đ/c Hoàng, Vẹn) 

MTTQ quận 

14g00 - BTV/QĐ làm việc với Đoàn Công an quận về công tác chuẩn bị 

tổ chức Đại hội điểm  

181 HVT 

14g00 - Tham gia đoàn đi thăm các chức sắc, chức việc, cơ sở công giáo, 

tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021 (đ/c P.Thảo) 

Cơ sở 

15g00 - Giao ban Khối phường (Ban MT, cơ sở) Hội trường 

16g00 - Làm việc công tác tổ chức đại hội tại cơ sở (Tổ công tác số 2, 

cụm 1 Khối phường) 

Phòng họp 

Thứ Ba 

21-12 

08g00 - Tham dự họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam và 32 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (đ/c T.Trí) 

HT/UB quận 

08g00 - Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022 CLB TTKC-HT quận (Đ/c Yến) 

Hội trường TTCT/Q 

08g00 - Tham dự họp giao ban dư luận xã hội tháng 12 (đ/c M.Tấn) HT/UB P.7 

08g30 - Tham dự họp thông qua dự thảo phân bổ Dự toán Ngân sách 

nhà nước năm 2022 (Đ/c Phương Thảo, Mai) 

Phòng họp TCKH/Q 

09g00 - Tham dự tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen 

thưởng năm 2021 của Khối Thi đua đơn vị sự nghiệp (Đ/c M.Thảo) 

Phòng họp Ban 

BTGPMB/Q 

14g00 - Làm việc công tác tổ chức đại hội tại cơ sở (Tổ công tác số 1, 

cụm 3 Khối phường) 

Phòng họp 

Thứ Tư 

22-12 

09g00 - Tập huấn chuyên đề: Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn 

(Tấn và các thành viên của 3 tổ chỉ đạo đại hội) 

Hội trường 

09g30 - Tham gia tiếp Thành phố kiểm tra giám sát hoạt động của Ban đại 

diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận năm 2021 (đ/c P.Thảo) 

P.3/UB quận 

14g00 - Tham dự Hội nghị triển khai chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 

14 năm 2022 (đ/c T.Trí) 

Trực tuyến 

14g00 - Quận uỷ làm việc với BTV/QĐ về công tác chuẩn bị Đại hội 

điểm  

P.1/QU 

14g00 - Chạy chương trình ĐH Hội Cựu TNXP quận (đ/c Hoàng, Vẹn) TT BDCT quận 

15g00 - Tham dự làm việc với lãnh đạo Quận ủy và các tổ chức chính 

trị - xã hội quận (đ/c P.Thảo)  

P.1/QU 

15g00 - Tham dự họp triển khai một số nội dung hoạt động trọng tâm 

(đ/c P.Thảo) 

Trực tuyến 

Thứ Năm 

23-12 

07g00 - Tham dự ĐH Hội Cựu TNXP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đ/c M.Tấn, 

Hoàng, Vẹn) 

TT BDCT quận 

07g30 - Tham gia lớp tập huấn cán bộ Chi đoàn Dân quân phường, xã, 

thị trấn năm 2021 (BMT, cơ sở) 

Trực tuyến 

08g30 - Tham dự Hội thẩm nhân dân (Đ/c Yến) Tòa án quận 

14g00 - Tham dự Góp ý dự thảo thang điểm đánh giá thi đua công tác 

Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022 (đ/c Yến) 

P.A1/TĐ 

14g30 - Văn phòng trao đổi với bảo vệ cơ quan (Đ/c Phương Thảo, 

Tấn, Hoàng, Phước) 

Phòng TT 

15g30 - Tham dự cuộc họp trao đổi nội dung công tác Kiểm tra, Thanh 

tra, Giám sát năm 2022 (Đ/c Phương Thảo) 

Phòng 1/QU 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52/2021 

(Tuần lễ từ 20/12/2021 đến 26/12/2021) 
Trọng tâm:  

- Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi; 

- Tập huấn chuyên đề Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn; 

- Báo cáo chuyên đề “Hướng dẫn thiết kế sản phẩm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn các cấp”. 

  

 

 

 

   

  

 



 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Sáu 

24-12 

08g00 - 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 Phương Thảo) 

HT/UB quận 

08g30 - Họp Chi bộ cơ quan Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi (Đảng viên cơ 

quan) 

Phòng TT 

10g15 - Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi 

(toàn thể cán bộ - CNV cơ quan) 

Phòng họp 

14g00 - Tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Tp.HCM và Liên đoàn lao động Tp.HCM giai 

đoạn 2016-2020, ký kết liên tịch giai đoạn 2021-2025 (Đ/c Trí) 

Trực tuyến 

14g30 - Thực hiện vệ sinh cơ quan – Khu vực Kho và hành lang Khu B lầu 2 

(Toàn thể cơ quan) 

Cơ quan 

Thứ Bảy 

25-12 

08g00 - Tổ chức báo cáo chuyên đề “Hướng dẫn thiết kế sản phẩm tuyên 

truyền chào mừng Đại hội Đoàn các cấp” (Bí thư, PBT toàn cơ 

sở Đoàn) 

Phòng Chiếu phim 3D 

Chủ nhật 

26-12 

   

   

 

* 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; Thứ 4 thi kết thúc 

học phần cả ngày. 

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

 

- Trực hỗ trợ tổ bảo vệ cơ quan – Đợt 1 (Từ ngày 13/12 đến ngày 24/12/2021) theo lịch trực đã phát hành. 

- 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  


