
Đại hội điểm Đảng bộ Nông trường Tân Lập, Công ty Cổ phần Cao su Đồng 

Phú nhiệm kỳ 2020-2025 

Trong 2 ngày (9-10/3), Đảng bộ Nông trường Tân Lập tổ chức Đại hội lần 

thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy của 

Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú. 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Tuyết Minh – UV. BTV, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Bình Phước; đại diện các ban đảng của Tỉnh ủy, đồng chí Hồ 

Cường - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. 

 

Đồng chí Trần Tuyết Minh –UV. BTV, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu chỉ đạo 

Đại hội Đảng bộ Nông trường khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 

Đảng bộ Nông trường Tân Lập có 36 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, 

cấp uỷ, Ban Giám đốc Nông trường Tân Lập đã lãnh đạo toàn diện cán bộ, đảng 

viên, công nhân, viên chức, lao động Nông trường vượt qua mọi khó khăn, thực 

hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đại hội đề ra như: sản 

lượng khai thác hàng năm của đơn vị đều đạt và vượt từ 3-11%, tương ứng 1.900-

2.100 tấn/năm. Nông trường 14 năm liên tục đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. 

Thu nhập bình quân đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng, vượt 32,1% so chỉ tiêu đề ra. 

Trong 5 năm, nông trường đã xây mới và sửa chữa 75 căn nhà cho cán bộ, công 

nhân lao động với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi công đoàn viên 

lúc ốm đau, hỗ trợ vay vốn xoay vòng phát triển kinh tế gia đình hơn 1,1 tỷ đồng. 



  

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Nông trường khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 

Phong trào học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được 

cán bộ, Đảng viên và công nhân lao động các chi bộ phát huy tốt tinh thần tự phê 

bình và phê bình, Kết quả tự đánh giá phân loại hàng năm và kiểm điểm đảng viên 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đều vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu 

đại hội đề ra. 

Chúc mừng những thành tựu Đảng bộ Nông trường Tân Lập đạt được trong 

nhiệm kỳ qua, đồng chí Trần Tuyết Minh - UV. BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND 

tỉnh phát biểu chỉ đạo Đảng bộ Nông trường Tân Lập cần lưu ý trong nhiệm kỳ 

mới, Đảng bộ cần tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ, gồm: tiếp tục giữ gìn đoàn kết 

nội bộ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị của nông trường; tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tâm tư 

nguyện vọng của đảng viên, người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thắt chặt mối quan hệ 

với địa phương nơi nông trường đóng chân. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Cường -Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ đạt 

được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, ban lãnh đạo Nông trường Tân 

Lập phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối 

hợp; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 

mạnh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Công ty giao, góp phần hoàn thành nhiệm 

vụ chính trị của Đảng bộ Công ty… 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nông trường khóa XX, nhiệm kỳ 

2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hoàng Kim Bảo được tín nhiệm bầu giữ 

chức Bí thư Đảng bộ nông trường. Các đại biểu đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 

Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 



 
Ban chấp hành Đảng Đảng bộ Nông trường Tân Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội 

Để nghi nhận những đóng góp của cá nhân các đồng chí đảng viên trong năm 

góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Đảng bộ đã trao tặng giấp khen cho 5 

đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

 

Đồng chí Hồ Cường Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc Công ty trao thưởng cho các cá nhân 



 

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công ty chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ Nông trường 

khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 

 


