
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN - CÔNG ĐOÀN CÔNG TY  
TỔ CHỨC BUỔI HỌP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI 

LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2022) 

 
Sáng 20/10/2022, tại Nhà văn hóa Công ty ( ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) Công ty Cổ phần cao su Tân Biên kết hợp cùng Công đoàn Công 
ty tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
(20/10/1930 - 20/10/2022). 

Đến dự buổi Lễ có ông Dương Tấn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó TGĐ Công 
ty, bà Lê Thị Bích Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Phạm Quốc Bình - Phó chủ tịch 

Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công 
đoàn Công ty và các đơn vị cơ sở trực thuộc và sự có mặt của 65 chị em là CB-CNVC đại 

diện cho các đơn vị về tham dự họp mặt. 

Về phía khách mời có Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hồng- Trưởng Ban Giám khảo phần 
thi Tiếng hát nữ CNV. 

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã triển khai tuyên truyền tài liệu nhân kỷ niệm 92 năm 

ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ôn lại truyền thống vẻ vang trong 

suốt chặng đường 92 năm thành lập của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tiếp nối truyền 

thống hào hùng của các thế hệ phụ nữ đi trước. Ngày nay, hòa chung với nhịp phát triển 

của Đất nước, Phụ nữ Công ty Cổ phần cao su Tân Biên không ngừng đổi mới, sáng tạo 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, luôn đoàn 

kết vận động các tầng lớp phụ nữ nỗ lực phấn đấu và trưởng thành. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã triển khai các cuộc thi như: Tiếng hát nữ công nhân 

viên; Hội thi nấu ăn “ Bữa cơm gia đình” và Thi “ Hái hoa dân chủ” để tạo không khí vui 

tươi, đoàn kết cho các chị em phụ nữ, kết nối được người lao động, trở thành sân chơi văn 

hoá, nghệ thuật ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần phấn khởi cho người lao 

động, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa tổ chức công đoàn với người lao động. Đồng 

thời, tạo cơ hội để các công đoàn cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những hạt nhân có 

năng khiếu, làm nòng cốt xây dựng phong trào tại cơ sở. 

Kết thúc phần thi “Tiếng hát nữ công nhân viên” chị Nguyễn Thị Nhung - đoàn 

viên công đoàn Xí nghiệp CKCB đã xuất sắc đạt giải nhất với ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt 

Nam; chị Phạm Hạ Khuyên - Đoàn viên công đoàn Nông trường cao su Bổ Túc đạt giải nhì 

với ca khúc Mẹ tôi và đôi song ca Nguyễn Thị Nhất Linh + Nguyễn Thị Hồng Đào đến từ 

đơn vị công đoàn cơ sở Khối Văn phòng Công ty đạt giải ba với ca khúc Quê hương ba 

miền. 

Phần thi nấu ăn “ Bữa cơm gia đình”, giải nhất thuộc về đơn vị Công đoàn cơ sở 

Khối Văn phòng Công ty, giải nhì thuộc về đơn vị Công đoàn cơ sở Xí nghiệp CKCB và 

giải ba thuộc về đơn vị Công đoàn cơ sở Nông trường cao su Suối Ngô. 



 
Ông Dương Tấn Phong - Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chúc mừng  
nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 



 
Quang cảnh buổi lễ họp mặt 

 



 

Chị Nguyễn Như Nguyệt - Trưởng Ban nữ công Công đoàn Công ty tuyên truyền  
tài liệu nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 



 

 

Ông Dương Tấn Phong - Phó TGĐ Công ty ( áo trắng) và ông Phạm Quốc Bình -  
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng giỏ hoa tươi thắm gửi đến đại diện  

các chị em để chúc mừng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 

  



 
Ông Trần Văn Toàn - Phó TGĐ Công ty tặng hoa chúc mừng 

cho các chị em ở đơn vị trực thuộc nhân ngày Lễ kỷ niệm 20/10 
 



 

 

 Phần thi tiếng hát nữ công nhân viên  

do đơn vị Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Cơ khí chế biến biểu diễn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Phần thi tiếng hát nữ công nhân viên  
do đơn vị Công đoàn cơ sở Nông trường cao su Bổ Túc biểu diễn 



 

 

Phần thi tiếng hát nữ công nhân viên do đơn vị Công đoàn cơ sở Văn phòng biểu diễn 



 

Phần thi hái hoa dân chủ tìm hiểu về ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 



 

 Ban Giám khảo chấm điểm phần thi nấu ăn về chủ đề “ Bữa cơm gia đình”  



 

Ông Dương Tấn Phong - Phó TGĐ Công ty trao thưởng cho các Đội đạt thành tích  
nhất, nhì và ba - Hội thi nấu ăn về chủ đề “ Bữa cơm gia đình” cho 3 Đội Công đoàn  

cơ sở Văn phòng, Nông trường cao su Suối Ngô và Xí nghiệp Cơ khí chế biến. 


