
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

10-01 

Cả ngày - Tham gia tổ tình nguyện nghiên cứu thực tiễn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở của BDV Thành ủy (Đ/c Phát, Tâm) 

Cơ sở 13 phường 

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

08g30 - Họp Ban Thường vụ, Trưởng, Phó ban Quận Đoàn Phòng TT 

09g15 - Họp Chi bộ cơ quan (Đảng viên chi bộ) Phòng TT 

10g30 - Tập văn nghệ phục vụ cho buổi họp mặt giữa BTV/QU và các 

đoàn thể nhân dịp ngày 03/02 (Cán bộ các ban khối QĐ-NTN) 

Sảnh C 

14g00 - Họp giao ban Khối Phường Phòng họp 

14g30 - Họp rút kinh nghiệm Đại hội Đoàn (BTV, thành viên của 03 tổ 

công tác/QĐ và Thường trực Đoàn 13 phường) 

Phòng họp 

15g30 

 

16g00 

- Trao Quyết định nhân sự BCH Chi đoàn Giáo viên trường THPT 

Hàn Thuyên (đ/c Tấn, BTC) 

- Trình TT/QU nội dung chăm lo tết Nhâm Dần 2022 (Đ/c Tấn) 

Trường THPT  

Hàn Thuyên 

Phòng 1/QU 

17g00 - Trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn với Đảng ủy Phường 5 (Đ/c 

Tấn, Hiếu, Hưng, Phát, Nga) 

UBND Phường 5 

Thứ Ba 

11-01 

Cả ngày - Tham dự Lớp đấu thầu năm 2021 (Đ/c Minh Thảo, Hiếu) NTN Thành phố 

Cả ngày - Tham gia tổ tình nguyện nghiên cứu thực tiễn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở của BDV Thành ủy (Đ/c Phát, Tâm) 

Cơ sở 13 phường 

10g00 - Trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn với Đảng ủy Phường 15 

(Đ/c Trí, Minh Thảo, Tuấn, Vẹn, Thanh Thảo) 

Phường 15 

10g30 - Tập văn nghệ phục vụ cho buổi họp mặt giữa BTV/QU và các 

đoàn thể nhân dịp ngày 03/02 (Cán bộ các ban khối QĐ-NTN) 

Sảnh C 

14g00 - Họp giao ban Tổng phụ trách Đội Phòng họp 

14g00 

 

14g00 

- Tham dự đánh giá thi đua khối Kinh tế năm 2021 đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã (Đ/c Trí) 

- Tham dự họp giao ban Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14 

– năm 2022 (Đ/c Trí, T.Thảo) 

Phòng 2   

UBND/Q 

 

Trực tuyến 

14g00 - Trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn với Đảng ủy Phường 2 (Đ/c 

Tấn, Hiếu, Hưng, Phát, Nga) 

UBND Phường 2 

15g30 - Trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn với Đảng ủy Phường 1 (Đ/c 

Tấn, Hiếu, Hưng, Phát, Nga) 

UBND Phường 1 

17g00 - Trao đổi hoạt động liên kết BSSC (Đ/c Tấn, Yến, M.Thảo, Hiếu) Phòng A14 

Thứ Tư 

12-01 

Cả ngày - Tham dự Lớp đấu thầu năm 2021 (Đ/c Minh Thảo, Hiếu) NTN Thành phố 

Cả ngày - Tham gia tổ tình nguyện nghiên cứu thực tiễn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở của BDV Thành ủy (Đ/c Phát, Tâm) 

Cơ sở 13 phường 

09g00 - Tham dự họp thông qua bảng điểm thi đua năm 2021 – Xét thi 

đua phòng, ban, đơn vị sự nghiệp (Đ/c Minh Thảo) 

Phòng 3   

UBND/Q 

09g00 - Dự Hội thẩm nhân dân (Đ/c Yến) Tòa án Quận 

10g30 - Họp Ban tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách 

mạng và tiếng hát 3 hệ năm 2022 về công tác chuẩn bị (BTV/QĐ, 

các đ/c được phân công) 

Phòng họp 

10g30 - Tập văn nghệ phục vụ cho buổi họp mặt giữa BTV/QU và các 

đoàn thể nhân dịp ngày 03/02 (Cán bộ các ban khối QĐ-NTN) 

Sảnh C 

14g00 - Chạy chương trình Đoàn Công an Quận (BTV, Châu, Đại, Tâm) HT.CA/Q (160 HVT) 

14g00 - Tham dự hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình Giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025 (Đ/c Tấn) 

Hội trường 

MTTQ/Q 

15g00 - Trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn với Đảng ủy Phường 11 

(Đ/c Yến, Châu, Đại, Tâm) 

Phường 11 

16g00 - Trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn với Đảng ủy Phường 7 (Đ/c 

Tấn, Hiếu, Hưng, Phát, Nga) 

UBND Phường 7 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2022 

(Tuần lễ từ 10/01/2022 đến 16/01/2022) 
Trọng tâm:  

- Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng và tiếng hát 3 hệ năm 2022; 

- Tổ công tác Quận trao đổi về chuẩn bị Đại hội Đoàn cơ sở; 

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

 

  

 

 

 

   

  

 



 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Năm 

13-01 

Cả ngày - Tham gia tổ tình nguyện nghiên cứu thực tiễn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở của BDV Thành ủy (Đ/c Phát, Tâm) 

Cơ sở 13 phường 

08g00 - Trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn với Đảng ủy Phường 17 

(Đ/c Trí, Minh Thảo, Tuấn, Vẹn, Thanh Thảo) 

UBND Phường 17 

10g30 - Tập văn nghệ phục vụ cho buổi họp mặt giữa BTV/QU và các 

đoàn thể nhân dịp ngày 03/02 (Cán bộ các ban khối QĐ-NTN) 

Sảnh C 

15g30 - Trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn với Đảng ủy Phường 3 (Đ/c 

Tấn, Hiếu, Hưng, Phát, Nga) 

UBND Phường 3 

Thứ Sáu 

14-01 

Cả ngày - Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn lần thứ 19 khóa 

X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (mở rộng), tổng kết công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2021 (Đ/c P.Thảo) 

Hội trường 

NVHTN 

Cả ngày - Tham gia tổ tình nguyện nghiên cứu thực tiễn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở của BDV Thành ủy (Đ/c Phát, Tâm) 

Cơ sở 13 phường 

07g30 - Tham dự Đại hội điểm Đoàn cơ sở Công an quận (Đ/c Tấn, Châu, 

Đại, Tâm) 

Hội trường CA/Q 

(160 HVT) 

08g00 - Tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm (giai đoạn 2016-2021) Kết luận 

120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ cơ sở; Tổng kết công tác dân vận năm 2021 (Đ/c Yến) 

Hội trường/QU 

08g00 - Tham dự họp Hội đồng NVQS quận xét duyệt đơn xin tạm hoãn 

nghĩa vụ quân sự năm 2022 (Đ/c Trí) 

Phòng 1   

UBND/Q 

10g30 - Tập văn nghệ phục vụ cho buổi họp mặt giữa BTV/QU và các 

đoàn thể nhân dịp ngày 03/02 (Cán bộ các ban khối QĐ-NTN) 

Sảnh C 

14g00 - Tham dự họp kiểm điểm phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và 

đảng viên năm 2021 tại Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể (Đ/c Tấn) 

Phòng 1/ QU 

15g00 - Trao đổi công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn với Đảng ủy Phường 13 

(Đ/c Yến, Châu, Đại, Tâm) 

UBND Phường 13 

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

Thứ Bảy 

15-01 

Cả ngày - Tham gia tổ tình nguyện nghiên cứu thực tiễn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở của BDV Thành ủy (Đ/c Phát, Tâm) 

Cơ sở 13 phường 

18g00 - Tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng 

và tiếng hát 3 hệ năm 2022 (BTV/QĐ, các đ/c được phân công) 

Hội trường 

Chủ nhật 

16-01 

Cả ngày - Tham gia tổ tình nguyện nghiên cứu thực tiễn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở của BDV Thành ủy (Đ/c Phát, Tâm) 

Cơ sở 13 phường 

09g00 - Tham dự chương trình tổng kết, trao giải các hội thi trực tuyến 

hệ thống Nhà Thiếu nhi Tp.HCM năm 2021 và trao quà cho các 

em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19 (Đ/c Minh Thảo) 

Hội trường 

NTN/Tp 

 

* 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 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. 

 

- Trực hỗ trợ tổ bảo vệ cơ quan (Từ ngày 08/01/2022 đến ngày 23/01/2022) 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  


