
 

 

HOẠT ĐỘNG ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA  
NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7  

 
Trong các ngày từ 25-26/7/2022 Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên và Ban 

Chấp hành Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức các đoàn đến thăm và hỗ trợ kinh phí cho 
các xã trên đại bàn công ty trú đóng nhằm góp phần cùng các địa phương thăm hỏi, tri ân các 

gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Công 
ty đã trích nguồn quỹ phúc lợi để hỗ trợ 9 xã gồm: Tân Hiệp, Tân Đông, Tân Hòa, Suối Ngô, 
Suối Dây, Tân Lập, Thạnh Bình, Thạnh đông và xã Tân Bình. Tổng kinh phí Công ty hỗ trợ 
các hoạt động nhân ngày thương binh liệt sỹ cho các xã trên địa bàn là 85.000.000 đồng 

Ngày 25/7/2022 Công ty phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tại đơn vị (Công 

đoàn, Đoàn thành niên, Hội Cựu chiến binh) tổ chức đoàn cán bộ đến dâng hương và vòng 
hoa viếng nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 trên địa bàn huyện Tân Biên. 

Ngày 26/7/2022 Công đoàn Công ty phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạnh 
Đông tổ chức cho 20 cán bộ đoàn viên công đoàn Công ty và 40 cán bộ nhân dân xã Thạnh 

Đông đến dâng hương và vòng hoa viếng tại nhà bia tưởng niệm anh hùng Liệt sỹ của xã tại 

ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông. Đây cũng là hoạt động thường xuyên hằng năm được lãnh 
đạo công ty quan tâm thực hiện. 

                                                          Phạm Quốc Bình  

 

 
Đoàn CB CNV Cty Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tân Biên 



 

Đoàn CB CNV Cty Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tân Biên 
 

 
Đoàn CB CNV Cty Viếng Nghĩa trang, dâng hương, hoa các anh hùng Liệt sỹ tại Đồi 82 Tân Biên 



 
Đoàn CB CNV Cty Viếng Nghĩa trang, dâng hương các anh hùng Liệt sỹ tại Đồi 82 Tân Biên 
 

 
Đ/c Lê Thị Bích Lợi (trái) - Chủ tịch HĐQT Cty trao tiền hỗ trợ xã Tân Lập Thăm hỏi gia đình Thương 

binh, liệt sỹ nhân ngày 27/7 



 

Đ/c Lê Thị Bích Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty (giữa) và đ/c Đoàn Thị Kiều An – 

Chủ tịch Công đoàn Cty (phải) trao tiền hỗ trợ xã Tân Bình Thăm hỏi gia đình Thương binh, liệt 

sỹ nhân ngày 27/7. 
 

 

 

 

 

 



 

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty CP Cao su Tân Biên cùng với đoàn cán bộ nhân dân xã Thạnh 

Đông dâng hương, hoa tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thạnh Đông (ấp Thạnh Hòa). 

 

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty CP Cao su Tân Biên cùng với đoàn cán bộ nhân dân xã Thạnh 

Đông dâng hương, hoa tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thạnh Đông (ấp Thạnh Hòa). 

 



 

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty CP Cao su Tân Biên cùng với đoàn cán bộ nhân dân xã Thạnh 

Đông dâng hương, hoa tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thạnh Đông (ấp Thạnh Hòa). 

 

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty CP Cao su Tân Biên cùng với đoàn cán bộ nhân dân xã Thạnh 

Đông dâng hương, hoa tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thạnh Đông (ấp Thạnh Hòa). 

 



 

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty CP Cao su Tân Biên dâng hương, hoa tại Bia tưởng niệm các 

anh hùng liệt sỹ xã Thạnh Đông (ấp Thạnh Hòa). 

 

Cán bộ cơ quan Công đoàn Công ty CP Cao su Tân Biên dâng hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng 

liệt sỹ xã Thạnh Đông (ấp Thạnh Hòa). 

 


