
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN  
TỔ CHỨC HỘI THI BÀN TAY VÀNG THU HOẠCH MỦ CAO SU NĂM 2022 

 

Sáng 23/9/2022, tại Lô O37 - Đội 1 sản xuất Nông trường cao su Tân Hiệp (thuộc 

ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu) Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tổ 

chức Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022. Tham gia hội thi có 24 thí 

sinh là công nhân có thành tích cao của 4 Nông trường trực thuộc. 

Đến dự có ông Hà Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên 

HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; bà Trương Thị Huế Minh- Phó Chủ 

tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, ông Võ Quốc Thắng - Phó Bí thư thường trực huyện 

ủy Tân Châu cùng lãnh đạo các địa phương, đơn vị khách mời. 

Hội thi “Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su” năm 2022 Công ty CP cao su Tân Biên 

đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua hai phần thi lý thuyết và kỹ năng thực hành cạo 

mủ tại vườn cây, kết quả, Nông trường Cao su Xa Mát đạt giải Nhất tập thể với số tiền 

thưởng là 20.000.000 đồng, anh Bùi Văn Yên - Công nhân Nông trường cao su Bổ Túc 

giành danh hiệu Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022 với số tiền thưởng 

20.000.000 đồng. Ngoài ra Ban tổ chức Hội thi còn trao các danh hiệu cho các tập thể và 

cá nhân đạt giải nhì, giải 3, khuyến khích với tổng giá trị tiền thưởng là 128.000.000 

đồng. 

Nhân dịp này, Lãnh đạo Công ty cũng lồng ghép kết hợp tổ chức trao thưởng cho 

29 Công nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản 

lượng năm 2022 với số tiền 1.000.000 đồng/công nhân. 

Về phía Công đoàn Công ty đã trao hỗ trợ động viên cho mỗi thí sinh 1.000.000 

đồng, tổng giá trị hỗ trợ là 24.000.000 đồng. 

Phát biểu tổng kết Hội thi, ông Hà Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, 

Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cho biết: Hội thi nhằm đẩy 

mạnh việc rèn luyện tay nghề cho công nhân ngành cao su, góp phần từng bước xây 

dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, nâng cao năng suất, chất lượng mủ, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Qua hội thi để lựa chọn những thí sinh có tay 

nghề xuất sắc nhất tham dự Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022 do Tập 

đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức vào tháng 12 năm 2022. 

 



 
Lãnh đạo Tập đoàn, Địa phương và Công ty cắt băng khai mạc Trường thi thực hành 



 
Các thí sinh chuẩn bị dụng cụ để thi thực hành trên vườn cây 



 
Ông Hà Văn Khương- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐQT Tập đoàn 
Công nghiệp cao su Việt Nam ( áo xanh xám) và bà Lê Thị Bích Lợi - Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP cao su Tân Biên trao tặng hoa và giấy khen cho các cá nhân  
đạt thành tích nhất, nhì, ba và khuyến khích. 

 



 
Bà Trương Thị Huế Minh - Phó Chủ tịch CĐ cao su VN (áo xanh) và ông Dương Tấn Phong - 

Phó TGĐ, Trưởng Ban tổ chức Hội thi ( áo trắng) trao thưởng cho các Tập thể đạt giải nhất, nhì và ba 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Ông Trần Văn Toàn - Phó TGĐ Công ty ( áo trắng) và ông Phạm Quốc Bình - Phó Chủ tịch 

CĐ Công ty ( áo xanh CĐ) trao thưởng và tặng hoa cho các Công nhân đạt thành tích  

trong phong trào thi đua nước rút, hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022. 
 



 
 Ông Dương Tấn Phong - Phó TGĐ Công ty ( áo trắng) và ông Phạm Quốc Bình - Phó 

Chủ tịch CĐ Công ty ( áo xanh CĐ) trao thưởng và tặng hoa cho các Công nhân đạt thành tích  

trong phong trào thi đua nước rút, hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022. 
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Ông Trần Văn Toàn - Phó TGĐ Công ty trao tặng hoa và tiền thưởng động viên  
cho các thí sinh không đạt giải trong Hội thi 

 

 

 

 

 

 


