
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NLĐ CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN NĂM 2023 
 VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2022 

 

Sáng ngày 09/02/2023, tại Nhà văn hóa Công ty. Công ty CP cao su Tân 
Biên tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 kết hợp tổ chức Hội nghị 
Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022. 

 Đến dự Hội nghị có ông Trịnh Văn Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; ông Trương Minh Trung – Ủy viên 
BTV Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công Nghiệp cao su Việt Nam; Ông 
Võ Việt Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam; Ông Phan Văn Bua - 
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh; Lãnh đạo huyện ủy, UBND 
huyện Tân Châu, Lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh TN và 
huyện Tân Châu. Nguyên Lãnh đạo Công ty CP cao su Tân Biên qua các thời kỳ; 
Lãnh đạo các Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Lãnh đạo 
các đơn vị bạn, đơn vị kết nghĩa.. 

Về phía Lãnh đạo Công ty CP cao su Tân Biên có bà Lê Thị Bích Lợi – Chủ 
tịch HĐQT Công ty, ông Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc 
Công ty, cùng các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGĐ, BCH Công đoàn 
Công ty, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực 
thuộc và 90 đại biểu đại diện cho 868 CB.CNV người lao động Công ty tham dự 
Hội nghị. 

Tại Hội nghị, ông Trương Văn Cư - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tình 
hình hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kết quả 
trong năm 2022, trong bối cảnh nền kinh kế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của hệ 
lụy do dịch bệnh Covid-19 gây ra; Tình hình chiến sự giữa Nga - Ukraina; Chi phí 
vận tải cao, giá nhiên liệu tăng mạnh và thông quan chậm. Do đó, dẫn đến giá bán 
cao su giảm mạnh vào các tháng cuối năm đã làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu 
thụ sản phẩm, khách hàng gửi kho nhiều. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong 
nước khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn do chính sách thắt chặt tín dụng của 
Nhà nước để kiểm soát lạm phát. 

Trước những khó khăn trên, được sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tập 
đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, các cơ quan chính quyền địa phương các cấp, 
sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, điều hành linh động của Ban Tổng Giám 
đốc Công ty cùng với quyết tâm, đoàn kết của Tập thể CB.CNV, người lao động 
trong toàn Công ty đã góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 
2022, với một số chỉ tiêu chính như sau: 

- Tổng sản lượng cao su khai thác đạt 3.420,6 tấn, đạt 109,63% so với kế 
hoạch năm 2022 (3.120 tấn). ( Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác 
vào ngày 02/12/2022 về trước kế hoạch 29 ngày). 

- Về hoạt động kinh doanh:  

+ Tổng sản lượng cao su tiêu thụ của Công ty năm 2022 đạt 16.144/11.000 
tấn, đạt 146,7 % so với kế hoạch.  



+ Tổng doanh thu: 782,5 tỷ đồng, đạt 147,6% so với KH 530,01 tỷ đồng.  

+ Lợi nhuận trước thuế: 133,76/121,9 tỷ đồng, đạt 109,8% kế hoạch. 

+ Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu 
nhận được 500 đồng). Dự kiến chia cổ tức cả năm 2022 là 12% (Kế hoạch 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra là tối thiểu 5%). 

- Số phải nộp ngân sách: 91,72/46,11 tỷ đồng, đạt 198,9% kế hoạch. 

Về kết quả hoạt động của 02 Dự án tại Campuchia ( Công ty TNHH Phát 
triển cao su Tân Biên - Kampong Thom và Công ty TNHH cao su MeKong). Hiện 
nay cả 02 Dự án đã đưa vào khai thác 100% diện tích (12.957,9 ha ).Tình hình hoạt 
động SXKD tại 2 Dự án hiện nay đều có lợi nhuận. Riêng tại Dự án 1 ( Công ty 
TNHH Phát triển cao su Tân Biên - Kampong Thom) trong năm 2022 đã thực hiện 
thủ tục chuyển lợi nhuận của năm 2021 về nước với số tiền  2.500.000 USD tương 
đương 58,8 tỷ đồng. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi, là động lực, tiền đề giúp 
công ty tiếp tục phấn đấu phát triển bền vững. 

 
Ông Trương Văn Cư - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động  

sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 

Nhân dịp này, Công ty đã tổ chức thông qua Nội quy lao động, ký kết lại 
Thỏa ước lao động Tập thể theo quy định pháp luật đảm bảo tuân thủ, cập nhật theo 
quy định của pháp luật. 



 
Ông Trương Văn Cư - TGĐ Công ty ( áo trắng đứng giữa) và bà Đoàn Thị Kiều An - 

Chủ tịch Công đoàn Công ty ( áo dài xanh) thực hiện xong nội dung ký kết  
thông qua Thỏa ước lao động Tập thể 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023, ông Võ 
Việt Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam chúc mừng những kết quả 
mà Công ty đã đạt được trong năm 2022. Nhân Hội nghị này, ông Võ Việt Ngân đề 
nghị Công ty cần tiếp tục tập trung chăm lo đời sống cho người lao động, nghiên 
cứu, đề xuất với Lãnh đạo Tập đoàn có cơ chế đặc thù về quỹ tiền lương cho người 
lao động nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động. Tiếp tục duy trì bữa ăn giữa 
ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Bên cạnh đó có giải pháp tiết kiệm 
trong sản xuất, tiêu dùng nhằm giảm giá thành, đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận. 
Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an địa phương trong công tác an 
ninh trật tự, phòng chống mất cắp mủ, bảo vệ tài sản Nhà nước. 

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội 

Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 vào tháng 3/2023 nhằm tổng kết, đánh 

giá việc thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương 

hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới đồng thời bầu ra Ban chấp hành Công đoàn 

khóa mới, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín 

đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại 

hội đề ra. 



Ông Võ Việt Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty CP cao su Tân Biên năm 2023 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, ông 
Trương Minh Trung - Ủy viên BTV đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp cao 
su Việt Nam ghi nhận và biểu dương kết quả mà Công ty đạt được đồng thời đề nghị 
Công ty tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản xuất với tỷ trọng phù hợp giữa 
sản xuất nông nghiệp truyền thống và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án 
công nghiệp, khu công nghiệp.. nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh. 
Tăng cường công tác thu mua, gia công để tận dụng tối đa công suất Nhà máy chế 
biến góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý 
đất đai, tài sản, chăm sóc tốt vườn cây, bảo vệ môi trường. Nghiên cứu luân canh 
cây trồng khác 3-5 năm trước khi tái canh để cải tạo đất, đảm bảo nguồn thu, nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời tăng cường quản lý nguồn vốn đầu tư tại 02 Dự 
án, tại các đơn vị liên doanh, liên kết mà Công ty có đầu tư góp vốn. Đối với kiến 
nghị về quỹ tiền lương của Người lao động, ông Trương Minh Trung ghi nhận ý 
kiến để báo cáo Tổng Giám đốc Tập đoàn, về chủ trương là đảm bảo đời sống, thu 
nhập cho người lao động, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ có văn bản trả lời bằng 
văn bản để Công ty có cơ sở thực hiện. 



 
Ông Trương Minh Trung - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp  
cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2022 

Nhân dịp Hội nghị, Công ty đã tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ, Cờ thi đua, bằng khen của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 
bằng khen của Tập đoàn cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao 
động sản xuất. 



 
Ông Trương Minh Trung - Ủy viên BTV đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn thừa ủy quyền của 
Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Kiều Đình Thỏa - 
Tổ trưởng Tổ ly tâm, Xí nghiệp CKCB ( nay là Phó phòng QLCL) đã có thành tích trong 

công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 



Ông Trịnh Văn Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh ( áo trắng, bìa trái) và ông Trương Minh Trung - Phó TGĐ Tập đoàn ( bìa phải) trao 

Cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần cao 

su Tân Biên đạt thành tích đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. 

 



 
Ông Trương Minh Trung - Phó TGĐ Tập đoàn và bà Nguyễn Thị Thành - Phó Bí thư 

huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Châu trao cờ thi đua của Ủy ban QLV Nhà nước 

tại doanh nghiệp và tặng hoa chúc mừng cho đơn vị Nông trường cao su Suối Ngô 

Ông Trương Minh Trung - Phó TGĐ Tập đoàn và ông Võ Quốc Thắng ( bìa trái) trao 

tặng bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho Tập thể và cá 

nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020 - 2021. 

 



Ông Trương Minh Trung - Phó TGĐ Tập đoàn trao tặng Cờ thi đua, bằng khen của Tập 

đoàn  cho đơn vị Nông trường Cao su Xa Mát và Xí nghiệp Cơ khí Chế biến đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua cấp cơ sở năm 2022. 

 

Ông Trương Minh Trung - Phó TGĐ Tập đoàn trao tặng bằng khen của Tập đoàn công 

nhận Công ty CP Cao su Tân Biên đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022. 



Bà Lê Thị Bích Lợi - Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty, Chủ tịch HĐQT 
Công ty trao tặng bằng khen của Tập đoàn cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc  

trong sản xuất kinh doanh và công tác chuyên môn năm 2022 


