
 

 

KHEN THƯỞNG CÔNG NHÂN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG  
KHAI THÁC MỦ CAO SU NĂM 2022 TRƯỚC THỜI HẠN 

 

Ngày 16/8/2022 Ban Tổng Giám đốc và Thường trực Công đoàn Công ty Cổ phần 
Cao su Tân Biên trực tiếp đến đội 5 sản xuất Nông trường Cao su Suối Ngô để khen 

thưởng cho 8 công nhân khai thác thuộc Đội 4 và Đội 5 Nông trường Cao su Suối Ngô vì 
đã có thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2022.  

Tại buổi trao thưởng Ông Dương Tấn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thay 

mặt lãnh đạo Công ty trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho 6 công nhân hoàn thành kế 
hoạch năm 2022 trong tháng 7 với số tiền 1.500.000 đồng/người và 2 công nhân hoàn 
thành kế hoạch năm 2022 trong tháng 8 với số tiền 1.000.000 đồng/người. Tổng số tiền 

Công ty khen thưởng cho 8 cá nhân là 11.000.000 đồng.  
Về phía Công đoàn có ông Phạm Quốc Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 

Cổ phần Cao su Tân Biên thay mặt Ban Chấp hành trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho 
8 đoàn viên người lao động có thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng khai thác 
mủ cao su năm 2022với số tiền 447.000 đồng/người. Tổng số tiền Công đoàn Công ty 

khen thưởng cho 8 cá nhân là 3.576.000 đồng.  
                                                                                        Phạm Quốc Bình  

 

 
Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Cty phát biểu tuyên dương những công nhân hoàn thành xuất 
sắc kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2022 tại Đội 4, Đội 5 Nông trường Suối Ngô. 



 

Đ/c Phạm Quốc Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn Cty và Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ  
Công ty trao thưởng cho công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su  

năm 2022 trước thời hạn tại Đội 5 Nông trường Cao su Suối Ngô. 

 



 

Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty trao thưởng cho công nhân hoàn thành kế hoạch sản 
lượng khai thác mủ cao su năm 2022 trước thời hạn tại Đội 5 Nông trường Cao su Suối Ngô. 

 

Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ và Đ/c Phạm Quốc Bình – PCT Công đoàn Công ty  
trao thưởng cho công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su  

năm 2022 trước thời hạn tại Đội 5 Nông trường Cao su Suối Ngô. 

 


