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LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC, VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI 

(Từ 30/3/2020 đến 05/4/2020) 

----- 

Trọng tâm:  

* Phát động trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên hưởng ứng thực 

hiện mô hình “30 phút vàng” sau giờ làm việc thứ 8, phòng chống Covid-19 

và thực hiện các hoạt động của Đoàn tại đơn vị; 

* Tổng kết “Tháng Thanh niên” năm 2020; 

* Tổ  chức Hội nghị trực tuyến, Quán triệt chuyên đề năm 2020 học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cán bộ Đoàn “học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây 

dựng tổ chức đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 

niên”; đoàn viên, thanh niên HSSV “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”; 
 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG - THÀNH PHẦN Phụ chú 

THỨ HAI 

30/3 

 

Nhắc cán bộ các cơ sở Đoàn chỉ đạo cho 100% đoàn viên tại 

cơ quan, đơn vị tham gia khai báo y tế tự nguyện qua Ứng 

dụng NCOVI 

Email ĐK, 

Group zalo 

 

Tiếp tục nhắc nhở cán bộ được phân công liên hệ Đoàn khối 

các tỉnh trong khu vực đăng ký tham dự Hội nghị Giao ban 

Đoàn Khối khu vực Miền Nam lần thứ I, năm 2020; nhắc nhở 

các đoàn trường xây dựng, cũng cố CLB tiếng Anh (XD quy 

chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động cụ thể). 

VP ĐK, 

Email 

ĐT 

 

Các cơ sở Đoàn Báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên năm 

2020, xây dựng các hoạt động trọng tâm tổ chức hoạt động 

tháng 4/2020 theo Chương trình Công tác năm; 

VP ĐK, 

Email ĐK 

 
Nhắc nhở cơ sở Đoàn tổng hợp gửi DS đề nghị xét gương 

“người thợ trẻ giỏi”, “Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ” 
 

07h0 
Dự họp Giao ban tuần Trưởng, Phó Ban, đoàn thể (Đ/c Phạm 

Viết Thạch, đ/c Nguyễn Thị Phượng). 
VF ĐUK 

13h30 Xử lý hoạt động chuyên môn  VF ĐK 

THỨ BA 

31/3 
 

Xây dựng kế hoạch phát động trong toàn bộ cán bộ Đoàn, 

đoàn viên thanh niên thực hiện mô hình “30 phút vàng” sau 

giờ làm việc thứ 8, phòng chống Covid-19 và thực hiện các 

hoạt động của đoàn tại đơn vị. 

Văn phòng 

ĐK 



2 

 

* GHI CHÚ:  

- Lịch làm việc tuần thay thư mời. 

- Các cơ sở Đoàn khi vắng họp cần báo cáo và được sự đồng ý của đồng chí thường trực 

Đoàn Khối chủ trì cuộc họp, hoạt động đó. 

- Để đảm bảo công tác thông tin về các hoạt động chung của Đoàn Khối trong tuần và 

kịp thời phân công cán bộ Đoàn Khối tham dự các hoạt động của các đơn vị, Ban Thường vụ 

Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn đăng ký lịch hoạt động tuần (Gửi trước 16g00 ngày thứ 6 

tuần trước), gửi mail cho Đoàn Khối để tổng hợp thành lịch làm việc chung của cả Khối, ban 

hành trong sáng thứ 2 hàng tuần. 

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI 

8h00 

Làm việc với Viễn Thông Trà Vinh, thống nhất phương án, 

chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai 

chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách 

Hồ Chí Minh năm 2020 (Thạch). 

Viễn Thông 

13h00 
Xử lý hoạt động chuyên môn (Đ/c Phạm Viết Thạch, đ/c 

Nguyễn Thị Phượng). 

Văn phòng 

ĐK 

THỨ TƯ 

01/4 
 

- Xử lý hoạt động chuyên môn của Đoàn Khối(Đ/c Phạm Viết 

Thạch, đ/c Nguyễn Thị Phượng) 

- Tiếp tục xây dựng kỷ yếu Hội nghị Giao ban Đoàn Khối 

khu vực Miền Nam lần thứ I năm 2020. 

Văn phòng 

ĐK 

THỨ NĂM 

02/4 
 

Trực cơ quan (Phạm Viết Thạch) 
ĐUK 

Nghỉ giổ Tổ Hùng Vương 

THỨ SÁU 

03/4 

 
Xử lý hoạt động chuyên môn Đoàn Khối (đ/c Phạm Viết 

Thạch + đ/c Nguyễn Thị Phượng) 
SHĐ ĐUK 

 

Làm việc với lãnh đạo BGĐ khu du lịch Sinh thái Huỳnh 

Kha, bàn nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Giao ban Đoàn 

Khối khu vực Miền Nam lần thứ I năm 2020 (đ/c Thạch) 

Khu DL 

Huỳnh Kha 

 

Cùng phóng viên đài truyền hình, phỏng vấn một số gương 

đảng viên trẻ tiêu biểu, ghi phóng sự phiên tòa giả định, (đ/c 

Thạch + Thúy UVBCH chi đoàn Đài phát thanh và truyền 

hình) 

VP ĐK 

THỨ BẢY 

04/4 
 

Dự kiến tổ chức phiên tòa giả định, hướng dẫn pháp lý cho 

người dân, ghi hình làm phóng sự chuẩn bị cho Hội nghị 

Đoàn khối khu vực. 

SHĐ ĐUK 

CHỦ NHẬT 

05/4 
   


