
 

 

TỔ CHỨC GIẢI THỂ DỤC THỂ THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM  

NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ 
NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2022) 

Hòa chung trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử năm 1945. 
Sáng ngày 19/8/2022, Công ty Cổ phần cao su Tân Biên ( Khối trưởng Khối thi đua Doanh 

nghiệp Trung ương tỉnh Tây Ninh) đã chủ trì đăng cai tổ chức Giải Thể dục Thể thao chào 
mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và 

ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022). 

Tham gia Giải Thể dục Thể thao năm nay có 16 vận động viên tham gia thuộc 8 Đơn 

vị Thành viên Khối thi đua Doanh nghiệp Trung ương tỉnh Tây Ninh. Hội thao diễn ra với 

bộ môn thi đấu: Quần vợt đôi nam, mỗi đơn vị tham gia đăng ký 01 đôi nam ( 01 VĐV là 

Lãnh đạo đơn vị và 01 VĐV từ 40 tuổi trở lên). 8 đội thi đấu được chia thành 2 bảng A và 

B với hình thức thi đấu loại trực tiếp. 

Sau một buổi thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, với tinh thần thể thao trung thực, giao lưu 

học hỏi các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng 

gây cấn, đẹp mắt. Kết thúc Hội thao Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 8 giải gồm: 01 giải 

Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 04 giải Khuyến khích cho các vận động viên tham gia thi 

đấu với tổng giá trị tiền thưởng là 9.000.000 đồng.  

Chung cuộc Hội thao, Đôi nam Công ty CP cao su Tây Ninh đã xuất sắc đạt giải 

nhất, Giải nhì thuộc về đôi nam Công ty Xăng dầu Tây Ninh, 02 giải ba thuộc về đôi nam 

Công ty CP cao su Tân Biên và Công ty Điện lực Tây Ninh. 04 Giải khuyến khích thuộc về 

đôi nam các đơn vị: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Nam, Viễn thông Tây Ninh, Bưu 

điện Tây Ninh và Công ty Bảo Minh Tây Ninh. 

Tô Minh Tài 



 

Bà Lê Thị Bích Lợi ( Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên)  

trao thưởng và cúp cho các Vận động viên 

 

 

Trận chung kết giữa 2 đôi nam: Công ty Xăng dầu Tây Ninh  

và Công ty CP cao su Tây Ninh. 



 

Trận tranh vé vào chung kết giữa 02 đội Công ty CP cao su Tân Biên 

và Công ty Xăng dầu Tây Ninh 

 

Trận tranh vé vào chung kết giữa 02 đội Công ty CP cao su Tây Ninh 

và Công ty Điện lực Tây Ninh 

 



 

Các đội thi đấu chụp hình lưu niệm 

 

 

 

 


