
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN 
SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG “THÁNG THANH NIÊN” NĂM 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số 398-KH/ĐTN, ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn Tây Ninh về việc tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022. 

BTV Đoàn thanh niên Công ty CP Cao su Tân Biên đã tổ chức nhiều hoạt động 

hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2022, thể hiện được tinh thần xung kích tình nguyện, 

sự cống hiến của tuổi trẻ. 

Ngày 27/2/2022 tổ chức ra quân Tháng thanh niên, phối hợp cùng xã đoàn Tân Hiệp 

tặng quà cho 3 gia đình chính sách và 1 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
trị giá 2 triệu đồng, đồng thời tổ chức quét dọn vệ sinh khu vực Văn phòng Công ty. 

Ngày 13/3/2022 tham gia trồng cây xanh và phối hợp huyện đoàn Tân Châu trao 
tặng công trình “Thắp sáng đường quê” với 15 trụ đèn năng lượng mặt trời tại ấp Con 
trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, trị giá 25 triệu đồng. 

Cùng ngày 13/3/2022 hưởng ứng Ngày cao điểm tham gia xây dựng Nông thôn 
mới, Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp cùng huyện đoàn Tân Biên trao tặng “Khu vui 
chơi miễn phí” và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh Tây- huyện 

Tân Biên- tỉnh Tây Ninh, trị giá công trình 50 triệu đồng, trong đó ĐTN Công ty đóng 
góp 10 triệu đồng. 

Ngày 20/3/2022 tổ chức hoạt động “Chủ nhật xanh” tham gia cải tạo cảnh quan môi 
trường, thu gom rác thải nhựa tại khu vực Công ty và các tuyến đường lô cao su. 

Tổ chức cho  ĐVTN tham gia Hành trình đến với địa chỉ đỏ, về nguồn tại Căn cứ 

Suối Môn, ấp Phước Long, Xã Phan, huyện Dương Minh Châu. 

Ngày 26/3/2022, tổ chức họp mặt kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022); Giao lưu văn nghệ Chào mừng ĐH Đoàn các cấp NK 

2022-2027; Tổ chức Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân chào mừng Kỷ niệm 76 năm 

ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2022). 

 

 

 

 

 

 



 

ĐVTN tham gia Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2022 

 

ĐVTN tham gia họp mặt kỉ niệm 91 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931-26/3/2022) 



 

ĐVTN tham gia hoạt động giao lưu VHVN-TDTT 

 

ĐVTN tham gia ra quân chủ nhật xanh lần thứ nhất 1/2022 



 

ĐVTN tham gia về nguồn tại Khu căn cứ Suối Môn, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh 



 

ĐVTN cùng ôn lại truyền thống lịch sử Khu căn cứ Suối Môn 

 

ĐVTN Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 



 

Trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp Con trăn- xã Tân Hòa- huyện Tân Châu- Tây Ninh 

 

Tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh tây- Tân Biên 



 

Đại diện UBND xã Thạnh Tây- Huyện Tân Biên trao Thư cảm ơn cho ĐTN Công ty 

 

Chụp hình lưu niệm cùng UBND xã Thạnh Tây- huyện đoàn Tân Biên tại 
Công trình Khu vui chơi thiếu nhi  

 

 


