
THÀNH ĐOÀN THỦ DẦU MỘT 

TH/ 

GIAN
NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

GHI 

CHÚ

07h00

Tham gia dâng hương Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nhân dịp đầu năm mới và Kỷ niệm 

93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Đ/c Tâm Nhà truyền thống thành phố

08h00 Dự họp TT. UBND thành phố (mở rộng) Đ/c Tuấn
Phòng họp 1 - UBND thành 

phố

09h00 Họp cơ quan Cơ quan HT. Khối Đoàn thể

10h00
Thăm hỏi và động viên đội hình hành 

chính công 
Thường trực

Trung tâm hành chính công 

thành phố

14h00 Thực hiện "Hành trình Đất Thủ tôi yêu" Đ/c An, Quân
Chùa bà Thiên Hậu, phường 

Hòa Phú

14h00

Dự và điều động đoàn tham gia Lễ cung 

nghinh Thánh giá Thiên hậu Thánh Mẫu 

xuất du thịnh hội

Đ/c Tâm, Lý, Quyền, 

Huy - Phó Bí thư 

phường Tương Bình 

Hiệp

Chùa bà Thiên Hậu, phường 

Hòa Phú

07h00 - 

21h00

Tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện" năm 2023 với chủ đề "Vì Lễ 

hội văn minh - an toàn - miễn phí"

CBCQ theo phân công Các điểm theo kế hoạch

08h00

Tổ chức giao ban tháng 02 và họp mặt 

đầu năm 2023 khối phường, trường học, 

liên đội

Thường trực, cơ quan HT. B - Thành ủy

14h00
Dự cuộc họp giao ban ngành văn hóa 

(mở rộng) tháng 02/2023
Đ/c Tâm

Phòng họp 3 - UBND thành 

phố 

07h00 - 

21h00

Tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện" năm 2023 với chủ đề "Vì Lễ 

hội văn minh - an toàn - miễn phí"

CBCQ theo phân công Các điểm theo kế hoạch

10h30 Dùng cơm tại chùa Tây Tạng Cơ quan Chùa Tây Tạng

13h30
Dự hội nghị BCH Tỉnh đoàn (mở rộng) 

khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đ/c Tâm, Tuấn, Lý

Trung tâm hoạt động Thanh 

niên tỉnh

07h00 - 

21h00

Tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện" năm 2023 với chủ đề "Vì Lễ 

hội văn minh - an toàn - miễn phí"

CBCQ theo phân công Các điểm theo kế hoạch

Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 01 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

(Từ ngày 30/01/2023 - 05/02/2023)

Thứ hai, ngày 30/01/2023 (Mùng 9 tháng Giêng)

Thứ ba, ngày 31/01/2023 (Mùng 10 tháng Giêng)

Thứ tư, ngày 01/02/2023 (11 tháng Giêng)

Thứ năm, ngày 02/02/2023 (12 tháng Giêng)



08h00 Thực hiện "Hành trình Đất Thủ tôi yêu" Đ/c An Các điểm theo kế hoạch

08h30

Dự tiếp đại diện cộng đồng người Hoa 

đến chúc mừng thành phố nhân dịp tết 

Nguyên tiêu - Rằm tháng Giêng

Đ/c Tâm
Sảnh trước phòng họp BTV 

Thành ủy

09h00
Giám sát thi công điện Hội trại tòng 

quân
Đ/c Tuấn, Huy

Trung tâm văn hóa - thông tin 

thể thao phường Phú Mỹ

09h30
Dự họp mặt các cơ quan báo chí đầu 

xuân Quý Mão năm 2023
Đ/c Tâm HT. B - UBND TP

09h30

Tiếp đoàn của Tỉnh đoàn thăm và động 

viên đoàn viên, tình nguyện viên thực 

hiện Xuân tình nguyện năm 2023

Thường trực, cán bộ 

theo phân công
Các điểm theo kế hoạch

07h00

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 

dịp đầu năm mới và Kỷ niệm 93 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam và chụp ảnh lưu niệm

Đ/c Tuấn, Lý Nhà Truyền thống thành phố

07h00 - 

21h00

Tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện" năm 2023 với chủ đề "Vì Lễ 

hội văn minh - an toàn - miễn phí"

CBCQ theo phân công Các điểm theo kế hoạch

08h00
Giám sát thi công điện Hội trại tòng 

quân khu vực tiểu trại
Đ/c Huy

Trung tâm văn hóa - thông tin 

thể thao phường Phú Mỹ

10h00
Dự buổi thống nhất kinh phí tổ chức Hội 

trại tòng quân năm 2023
Đ/c Tâm, Ý

Phòng Tài chính Kế hoạch 

thành phố

14h00
Họp cơ quan báo cáo công tác chuẩn bị 

Hội trại tòng quân năm 2023
Cơ quan HT. Khối Đoàn thể

07h00 - 

21h00

Tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện" năm 2023 với chủ đề "Vì Lễ 

hội văn minh - an toàn - miễn phí"

CBCQ theo phân công Các điểm theo kế hoạch

08h00 Thực hiện "Hành trình Đất Thủ tôi yêu" Đ/c An Các điểm theo kế hoạch

09h00

Thăm và động viên đoàn viên, tình 

nguyện viên tham gia Xuân tình nguyện 

năm 2023 tại các điểm

Thường trực, đ/c An Các điểm theo kế hoạch

07h00 - 

21h00

Tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện" năm 2023 với chủ đề "Vì Lễ 

hội văn minh - an toàn - miễn phí"

CBCQ theo phân công Các điểm theo kế hoạch

Thứ sáu, ngày 03/02/2023 (13 tháng Giêng)

Thứ bảy, ngày 04/02/2023 (14 tháng Giêng)

Chủ nhật, ngày 05/02/2023 (15 tháng Giêng)



Nơi nhận: 

- Văn phòng Tỉnh Đoàn;

- BDV Thành ủy;

- Các cở sở Đoàn - Đội trực thuộc;

- Lưu: VP.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Nguyễn Minh Tâm

*Ghi chú : Đồng chí Nguyễn Công Lý - Phó Bí thư Thành đoàn đi học lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận 

Chính trị hệ không tập trung K73.C03 các địa phương khóa học 2022 - 2023 tại Học viện Chính trị khu vực II (99 

Man Thiện, phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Thời gian: 03 tháng.


