CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

BẢN TIN
Tổ chức giải thể dục, thể thao chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (AL),
ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5
và Tháng Công nhân năm 2022.
Vào lúc 7 giờ ngày 08/4/2022 tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã diễn ra buổi
Lễ khai mạc giải thể dục, thể thao chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (AL),
ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và
Tháng Công nhân năm 2022. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Kế hoạch
liên tịch giữa Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su
Tân Biên phát động hưởng ứng tháng Công nhân và tháng ATVSLĐ năm 2022.
Về dự dự lễ khai mạc giải thể dục, thể thao có các đồng chí: Lê Thị Bích Lợi – Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty; đồng chí Dương Tấn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công
ty, Trưởng Ban Tổ chức giải; đồng chí Đoàn Thị Kiều An – Chủ tịch Công đoàn Công
ty, Phó Ban Tổ chức giải; các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn
Thanh niên Công ty; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là sự tham gia của 178 vận
động viên là cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị Khối văn phòng
Công ty, Xí nghiệp cơ khí chế biến và 4 Nông trường (Xa Mát, Tân Hiệp, Bổ Túc, Suối
Ngô).
Giải được tổ chức gồm các bộ môn: Điền kinh (1.500m nam và 1.000m nữ); bóng
chuyền (bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ); Cầu Lông (đôi nam, đôi nữ); Quần vợt đôi
nam.
Sau một ngày thi đấu tranh tài, giải đã bế mạc vào lúc 16 giờ cùng ngày. Kết quả
Ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
gồm: 07 giải nhất, 07 giải nhì, 09 giải ba, 08 giải khuyến khích, tổng giải thưởng là
16.700.000 đồng. Tổng kinh phí cho hoạt động tổ chức giải là 110.000.000 đồng.
Đây là hoạt động thường xuyên hằng năm được Công ty và Công đoàn phối hợp tổ
chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, giao lưu giữa cán bộ công nhân
viên, người lao động các đơn vị trực thuộc công ty, góp phần nâng cao đời sống tinh
thần cho người lao động, thúc đẩy phong trào thi đua, sẵn sàng bước vào mùa vụ mới
năm 2022.
Phạm Quốc Bình

Quang cảnh khai mạc giải thể dục thể thao Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên chào mừng kỷ niệm Giỗ Tổ
Hùng Vương 10/3 (AL), ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và Tháng công nhân năm 2022

Quang cảnh khai mạc giải thể dục thể thao Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên chào mừng kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng
Vương 10/3 (AL), ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và Tháng công nhân năm 2022

Các VĐV nữ thi đấu bóng chuyền

Các VĐV tranh tài môn điền kinh

Các VĐV nữ thi đấu bóng chuyền

Các VĐV nữ thi đấu cầu lông

Các VĐV nam thi đấu bóng chuyền

Quang cảnh buổi lễ bế mạc giải thể dục, thể thao Công ty năm 2022

Bà Lê Thị Bích Lợi – Chủ tịch HĐQT Công ty ( thứ ba từ trái sang) trao thưởng cho các VĐV

Ông Dương Tấn Phong – PTGĐ Công ty, Trưởng Ban Tổ chức giải (bìa trái) trao thường cho các VĐV

Bà Đoàn Thị Kiều An – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phó Ban Tổ chức giải (giữa) trao thưởng cho VĐV

