
 

 

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tổng kết công tác xây dựng Đảng  
năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023  

 

Ngày 23/12/2022 tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ 
phần Cao su Tân Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 và 

triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trịnh 
Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây 
Ninh, Hội nghị có sự tham dự đông đủ của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy 

và 191 Đảng viên của đảng bộ. 

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá tình hình công tác xây dựng đảng của Đảng bộ năm 

2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng thời kết hợp tổng 
kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Theo kết quả đánh giá, đảng bộ đã lãnh đạo 
công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh vượt hầu hết các chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra trong năm 2022, Công ty là đơn vị dẫn đầu khối thi đua Miền đông Nam bộ 
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được tặng cờ thi đua của Ủy ban quản lý 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Về xây dựng đảng, năm 2022 Đảng bộ có 02 chi bộ xếp 
loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng ủy xếp 
loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy được xếp loại Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ; đảng bộ có 191/191 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 
lên, trong đó có 27 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, ông Trịnh Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã chúc mừng, ghi nhận và biểu  

dương những thành tích nổi bật mà cán bộ, đảng viên của Đảng bộ công ty Cổ phần Cao 

su Tân Biên đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị đảng bộ tiếp tục giữ vững, phát 
huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, giữ vững là lá cơ đầu trong phong 
trào thi đua các doanh nghiệp, là đảng bộ vững mạnh của Đảng bộ Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.   
Tại Hội nghị Đảng ủy đã trao tặng bằng khen cho hai tập thể hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ là chi bộ 12 và chi bộ Kế hoạch đầu tư, tặng bằng khen cho 27 đảng viên có 
thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022 và tiêu biểu trong học tập làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.  

 

                                                                                     Phạm Quốc Bình  

 
 
 

 



 
Đ/c Trịnh Văn Phước – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh 

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cty CP Cao su Tân Biên. 

  
Đồng chí Trương Văn Cư – Bí thư Đảng ủy Cty CP Cao su Tân Biên phát biểu tại Hội nghị 

tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cty CP Cao su Tân Biên năm 2022 
 

 



  
Đ/c Trịnh Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh 

(Bìa phải) và Đ/c Trương Văn Cư – Bí thư Đảng ủy Cty CP Cao su Tân Biên (bìa trái) trao giấy khen 
của Đảng ủy cho hai tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 

 

  
Đồng chí Trương Văn Cư – Bí thư Đảng ủy Cty CP Cao su Tân Biên (giữa) trao giấy khen của 

Đảng ủy cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. 



 
Đồng chí Dương Tấn Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Cty CP Cao su Tân Biên (giữa) trao  

giấy khen của Đảng ủy cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. 
 

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng  
của Đảng bộ Công ty CP Cao su Tân Biên năm 2022. 


