
 

 

Tổ chức Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp nông trường thuộc Công ty 
Cổ phần Cao su Tân Biên năm 2022 

 

Từ ngày 25/8/2022 đến ngày 08/9/2022 lần lượt các Nông trường Bổ Túc, Tân 
Hiệp, Suối Ngô, Xa Mát thuộc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã diễn ra Hội thi  

“Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su” năm 2022, mỗi đơn vị tổ chức thi hai buổi với hai 
phần thi: lý thuyết và thực hành. 

Đến dự và chỉ đạo hội thi tại các đơn vị có các đồng chí lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng 

Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty và các đơn vị phòng nghiệp vụ công ty. 
Tại Hội thi các đơn vị còn có sự tham dự của lãnh đạo chính quyền địa phương các xã 

và các đơn vị công an, bộ đội Biên phòng trên địa bàn trú đóng.  
Hội thi “Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su” năm 2022 của các Nông trường đã 

thành công tôn đẹp. Kết thúc các Hội thi có hai tập thể đạt giải nhất là tập thể Đội 5 

Nông trường Bổ Túc và Đội 2 Nông trường Suối Ngô. Có 4 cá nhân đạt giải nhất là thí 
sinh Ngô Văn Huệ công nhân Đội 1 Nông trường Bổ Túc, Trần Thị Trầm Hương công 

nhân Đội 2 Nông trường Suối Ngô, Trần Trọng Vinh công nhân Đội 1 Nông trường Tân 
Hiệp và Nguyễn Tấn Sang công nhân Đội 2 Nông trường Xa Mát. Ngoài ra còn có nhiều 
tập thể và cá nhân đạt giải nhì, giải 3, khuyến khích. 

Tổng số tiền trao tặng các giải thưởng trong Hội thi cho các tập thề và cá nhân là 
39.800.000.đồng, trong đó Công ty thưởng 29.800.000 đồng, các Nông trường thưởng 
10.000.000 đồng.  

Ngoài ra Công đoàn Công ty cũng chi động viên, hỗ trợ từ kinh phí công đoàn cho 
mỗi thí sinh dự thi 200.000 đồng, tổng số tiền công đoàn công ty hỗ trợ, động viên cho 

61 thí sinh là 12.200.000 đồng. 
Đây là hoạt động thường xuyên được các Nông trường tổ chức nhằm tạo phong 

trào thi đua,  luyện tay nghề chuẩn bị cho việc tuyển chọn những Công nhân có tay nghề 

cao tham gia dự hội thi cấp Công ty và cấp Tập đoàn trong thời gian tới./. 
 

                                                                                     Phạm Quốc Bình  



 
Lãnh đạo Công ty chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh tại hội thi Bàn tay vàng  

thu hoạch mủ cao su năm 2022 Nông trường cao su Xa Mát. 

 

 
Quang cảnh lễ mạc Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022 tại Nông trường Bổ Túc 

 
 

 



 
Ông Dương Tấn Phong – Phó Tổng Giám đốc Cty phát hiệu lệnh Hội thi Bàn tay vàng  

thu hoạch mủ cao su năm 2022 tại nông trường Bổ Túc. 

 
Thí sinh Nông trường Bổ Túc thi thực hành trên vườn cây 

 



 
 Bà Lê Thị Bích Lợi Chủ tịch HĐQT Cty (bên trái) trao thưởng cho cá nhân đạt thành tích cao 

trong Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022 tại nông trường Tân Hiệp 

 

 

 

Ông Dương Tấn Phong – Phó Tổng Giám đốc Cty (bên trái) trao thưởng cho cá nhân đạt thành tích cao trong 

Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022 tại nông trường Tân Hiệp. 



 

Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng Ban kiểm soát Cty (giữa) trao thưởng cho các thí sinh  

đạt thành tích cao trong hội thi tại Nông trường Suối Ngô. 

 

 

Bà Đoàn Thị Kiều An –  Chủ tịch Công đoàn Cty (giữa) trao hỗ trợ động viên cho các thí sinh 
tham gia hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022 tại Nông trường Suối Ngô. 



 

Ông Nguyễn Văn Quyền – Giám đốc nông trường Bổ Túc (Bìa phải) trao thưởng cho các thí sinh  

đạt thành tích cao trong hội thi tại nông trường Bổ Túc. 

 
Ông Nguyễn Sông Thao – Phó Giám đốc nông trường Bổ Túc (Giữa) trao thưởng  

cho các thí sinh đạt thành tích cao trong hội thi tại nông trường Bổ Túc. 

 



 

Ông Đỗ Thành Nghiệp – PGĐ, Chủ tịch Công đoàn Nông trường Tân Hiệp (giữa) trao hỗ trợ động viên  

của Công đoàn Công ty cho các thí sinh tham gia hội thi tại nông trường Tân Hiệp.. 

 

 

Ông Nguyễn Thanh Nhân – Phó Giám đốc nông trường Suối Ngô trao thưởng cho các thí sinh đạt 

thành tích cao trong hội thi tại nông trường Suối Ngô. 

 

 

 


