
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG – THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Hai 

24-01 

06g30 
- Tham dự Viếng nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Đ/c Trí, Phát, 

cơ sở) 
Tập trung tại 

TTVH Quận 

07g00 
- Tham dự Viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Củ Chi (Đ/c Vẹn, Thanh 

Thảo) 
Tập trung tại 

UB Quận 

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

09g30 - Họp Ban Thường vụ Quận Đoàn Phòng TT 

14g00 - Họp giao ban Khối Phường Phòng họp 

14g00 
- Tham dự Đại hội Chi đoàn Quân sự (Đ/c P.Thảo, Yến, Tâm, 

Châu) 
HT/BCH QS 

Quận 

14g00 
- Tham dự Hoạt động tổ chức chăm lo “Tết yêu thương” Xuân 

Nhâm Dần 2022 Cấp cụm Đội (Đ/c Hưng) 
Trường TiH  

Lê Đình Chinh 

15g00 

- Tổ chức Tổng kết Cụm thi đua 2 Nhà Thiếu nhi năm 2021 và 

trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (BGĐ/NTBN, các 

đ/c được phân công) 

Hội trường 

15g30 

- Tham dự tổng kết kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 92 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng huy 

hiệu Đảng (Đ/c Trí) 

HT/UB 

16g30 
- Ngày hội “Công nhân Phú Nhuận” (Đ/c Vẹn, Châu, Thúy, An, 

Thắng, Nga) 
LĐLĐ/Q 

Thứ Ba 

25-01 

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

08g00 
- Tham dự họp công tác cán bộ chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp 

và Đề án tăng cường cán bộ trẻ về cơ sở (Đ/c Phương Thảo) 
L4 – Phòng họp 

BTC Thành ủy 

08g00 - Dự Lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022 (Đ/c Trí) HT/UB 

14g00 

- Tham dự Hội nghị gặp mặt thăm hỏi lực lượng an ninh cơ sở 

quần chúng tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

nhân dịp Tết Nguyên đán (Đ/c Trí) 

HT/CA       

(160 HVT) 

14g00 
- Thực hiện tổng vệ sinh cơ quan (Toàn thể cán bộ-CNV cơ 

quan Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi) 
Cơ quan 

16g00 
- Thăm và tặng quà Cựu giáo chức có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn quận (Đ/c Trí, Thanh Thảo) 
Cựu giáo chức 

Thứ Tư 

26-01 

Cả ngày 
- Thực hiện tổng vệ sinh cơ quan (Toàn thể cán bộ-CNV cơ 

quan Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi) 
Cơ quan 

06g45 
- Tham dự Lễ viếng đài liệt sĩ Quận và Bia ghi công Mặt trận 

Cầu Kiệu (BTV/QĐ, BGĐ/NTN, đ/c Vẹn, cơ sở) 

Đài Liệt sĩ Quận 

và Bia ghi công 

MT Cầu Kiệu 

07g45 
- Tham dự Lễ kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam và trao tặng huy hiệu Đảng (Đ/c Phương Thảo) 
HT/UB 

09g00 
- Tham dự Trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

(Đ/c Yến) 
Trường TiH 

Hồ Văn Huê 

11g00 
- Tham dự Hoạt động tổ chức chăm lo “Tết yêu thương” Xuân 

Nhâm Dần 2022 Cấp cụm Đội (Đ/c Yến) 
Trường TiH 

Hồ Văn Huê 

14g00 

- Tham dự họp Ban Quản trị Hội đồng NHCSXH quận thông 

qua báo cáo kết quả năm 2021 và triển khai phương hướng năm 

2022 (Đ/c Phương Thảo) 

P.3/UB Quận 

16g00 
- Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn lần thứ 20 khóa X, 

nhiệm kỳ 2017 - 2022 (mở rộng) (Đ/c Phương Thảo) 
HT/TĐ 

17g00 
- Tham dự họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quận nhân 

dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Đ/c Phương Thảo) 
Quận ủy 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04/2022 

(Tuần lễ từ 24/01/2022 đến 30/01/2022) 
Trọng tâm:  

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Hội và phong trào thanh niên năm 2022; 

- Thăm & tặng quà cho Ba Má phong trào học sinh, sinh viên, gia đình chính sách; 

- Thực hiện tổng vệ sinh & trang trí cơ quan; 

- 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 

27-01 

07g00 - Dự Viếng nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Đ/c Hiếu, Tâm) 
Tập trung tại 

UB Quận 

08g00 

- Tham dự Chương trình “Tổ ấm ngày xuân” vui đón Tết Nhâm 

Dần năm 2022 dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

(Đ/c Phát, cơ sở) 

NVHTN 

14g00 

- Tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng); Tổng kết công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 và triển khai phương 

hướng năm 2022 (BTV/QĐ, BGĐ/NTN, các đ/c phân công) 

Hội trường 

15g30 

- Tổ chức Hội nghị Thành viên Ủy ban Hội (mở rộng), Tổng kết 

công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021 và triển khai 

phương hướng năm 2022 (Hội LHTN, các đ/c phân công) 

Hội trường 

16g45 - Chương trình trao quà Tết thiếu nhi (BTV/QĐ, BGĐ/NTN) Hội trường 

17g30 
- Tham dự họp mặt cuối năm (Toàn thể cán bộ-CNV cơ quan 

Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi) 
Phòng A.17 

Thứ Sáu 

28-01 

(26 Tháng chạp) 

Cả ngày 
- Thực hiện tổng vệ sinh & trang trí cơ quan (Toàn thể cán bộ-

CNV cơ quan Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi) 
Cơ quan 

14g00 - Thăm và tặng quà Khu phố (Đ/c Tấn) Phường 7 

14g30 
- Thăm chúc Tết Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công an, Chi đoàn 

Quân sự Quận (BTV/QĐ) 
Cơ sở 

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

Thứ Bảy 

29-01 

(27 Tháng chạp) 
   

Chủ nhật 

30-01 

(28 Tháng chạp) 

   

 

* Ghi chú:  

- Lịch công tác tuần thay Thư mời trong nội bộ cơ quan Quận Đoàn – Nhà Thiếu nhi. 

- Tổ chức thăm & tặng quà cho Ba Má phong trào học sinh, sinh viên, gia đình chính sách nhân dịp Xuân Nhâm Dần 

năm 2022 (Từ ngày 25/01/2022 đến ngày 28/01/2022) theo bảng phân công đã ban hành. 

- Trực hỗ trợ Tổ bảo vệ cơ quan (Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 18/02/2022) 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 

 

 

 

 

 


