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Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

Hơn một năm trước, khi đại dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, tôi có thư kêu gọi 

toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn phát huy sức mạnh 

đoàn kết và truyền thống gắn bó nghĩa tình của ngành cao su – vì chỉ có đoàn kết, có 

nghĩa tình, có tinh thần tương thân tương ái thì chúng ta mới phát huy hết tiềm năng, 

trí tuệ vô hạn của mỗi “người con” của ngành cao su, cùng với nhau, chung tay –đồng 

lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, các nguy cơ mà đại dịch Covid-19 tác động đến 

mọi mặt hoạt động của Tập đoàn chúng ta. Tôi rất vui mừng là trong bối cảnh muôn vàn 

khó khăn của năm 2020, đại dịch và thiên tai liên tiếp xảy ra, nhưng cùng nhau chúng ta 

đã vượt khó thành công, sức khoẻ và đời sống của người lao động được đảm bảo, kết quả 

sản xuất kinh doanh với hầu hết các chỉ tiêu cốt lõi năm qua đều đạt và vượt so với kế 

hoạch đề ra. Với những kết quả đạt được, thay mặt cho Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin gửi 

lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đang công tác 

trong nước, cũng như làm việc tại hai nước bạn Vương quốc Campuchia và CHDCND 

Lào, kính chúc mọi người cùng với gia đình thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và bình an. 

Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp tại các quốc gia 

trên thế giới và tại nước ta, đợt bùng phát dịch trong cộng đồng từ tháng 4 trở lại đây với 

biến chủng mới Delta có khả năng lây lan nhanh, rộng, khó nhận biết do không có triệu 

chứng rõ ràng đã tác động nghiêm trọng, đa diện đến sự phát triển kinh tế – xã hội, đời 

sống, sức khoẻ cộng đồng tại tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó 

có Việt Nam. Đối với Tập đoàn, với địa bàn hoạt động trải rộng trên nhiều tỉnh và thành 

phố từ Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, đến Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và 

miền núi phía Bắc, sang cả nước bạn Campuchia và Lào, sự bùng phát và ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19 tại hầu hết các địa phương nơi các đơn vị thành viên Tập đoàn đứng 

chân, đã gây rất nhiều khó khăn trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

ngành chúng ta, làm đảo lộn đời sống của nhiều gia đình, của cả cộng đồng trong đó có 

người lao động ngành cao su. 

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

chỉ đạo của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy khối Doanh nghiệp 

Trung ương, cả hệ thống chính trị từ Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam đến các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đã phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, 

các cấp, các địa phương, đoàn kết, thống nhất triển khai nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện 
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pháp đồng bộ để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh, tiếp tục bảo đảm việc làm, đời sống cho hơn 80 ngàn cán bộ, công nhân 

viên, người lao động trong toàn Tập đoàn 

Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự 

đồng lòng và quyết tâm cao của hệ thống từ Công ty mẹ Tập đoàn, đơn vị thành viên, các 

tổ chức chính trị – xã hội cùng toàn thể CBCNV-LĐ trong toàn ngành đã triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Trung ương, 

Chính phủ, các cấp có thẩm quyền và của Tập đoàn để đưa Tập đoàn vượt qua khó khăn 

và hoàn thành khá tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ người lao 

động – vừa duy trì ổn định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 

thời gian qua. 

Nhân dịp này, từ đáy lòng mình, tôi xin bày tỏ sự đồng cảm với những vất vả, gian 

truân mà người lao động ngành cao su và gia thuộc đang phải đối mặt hàng ngày hàng giờ, 

vừa tập trung lao động sản xuất, vừa canh cánh nỗi lo về dịch bệnh, về việc làm thế nào để 

bảo đảm sức khoẻ của bản thân, gia đình và cho cộng đồng. Có thể nói, sự hy sinh của từng 

“người con cao su” cho sự phát triển của ngành cao su, của Tập đoàn trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 đang hoành hành hiện nay, là hết sức trân quý, cao cả; một lần nữa, tôi xin 

gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn lời chia sẻ, 

động viên chân thành nhất, mong rằng dịch bệnh tại nước ta sớm được khống chế và đẩy lùi; 

mong cho Đại gia đình Cao su và gia thuộc của mình luôn mạnh khoẻ và bình an.  

Theo dự báo, tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, lan rộng hơn, quy 

mô ngày càng lớn hơn, tuy nhiên, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng 

và Chính phủ, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, tôi kêu gọi cả hệ thống 

chính trị Tập đoàn cùng toàn thể CBCNV-NLĐ đoàn kết, một lòng phát huy truyền thống 

hào hùng 92 năm qua của ngành cao su và Tập đoàn, phát huy phẩm chất “chịu thương, 

chịu khó, một nắng, hai sương”, “ý thức trách nhiệm” của người lao động ngành cao su; 

phát huy hết khả năng hiện có và bằng mọi biện pháp thực hiện “mục tiêu kép” đã đề ra, 

trong đó, Tập đoàn tập trung:  

(i) Quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn và có giải pháp linh hoạt nhằm khống chế, đẩy 

lùi dịch bệnh tại các đơn vị;  

(ii) Tập trung ưu tiên chăm lo, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người lao động của 

Tập đoàn, đặt sức khoẻ, tính mạng người lao động lên trên hết, trước hết; bằng cơ chế 

linh hoạt sớm hoàn thành mục tiêu, chiến lược tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người 

lao động và gia thuộc trong năm 2021;  

(iii) Công ty mẹ – Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc trong và 

ngoài nước nghiên cứu có giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp không để CBCNV-NLĐ 

ngành cao su gặp khó khăn về vật chất và tinh thần, với phương châm không người lao 

động nào của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bị bỏ lại phía sau;  

(iv) Bám sát tình hình diễn tiến dịch bệnh trên địa bàn để đưa ra các quyết sách 
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phù hợp, theo mức độ ưu tiên trong tổ chức, thực hiện mục tiêu kép của Tập đoàn.  

Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện sự nỗ 

lực cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thể hiện 

sức mạnh đoàn kết và truyền thống gắn bó nghĩa tình của ngành cao su. Thay mặt Ban lãnh 

đạo Tập đoàn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể CBCNV-LĐ trong toàn 

ngành đã nỗ lực đồng hành cùng Tập đoàn vượt qua những chặng đường khó khăn nhất.  

Đồng thời, trân trọng gửi lời tri ân đến đội ngũ y, bác sỹ trong và ngoài ngành, đã 

ngày đêm không quản ngại khó khăn, gian khổ, hăng hái trên tuyến đầu chống dịch. Thay 

mặt Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin cam kết sẽ tiếp tục bằng mọi nguồn lực, khả năng hiện có 

tiếp tục hỗ trợ tối đa cho lực lượng y tế của Tập đoàn, cũng như cùng chung tay với 

ngành y tế trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. 

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021) và kỷ 

niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2021), thay mặt 

Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân đến các vị anh hùng liệt 

sỹ, các đồng chí thương binh, các gia đình có công cách mạng, cùng toàn thể gia thuộc 

hạnh phúc và bình an; chúc cho đội ngũ công đoàn viên trong và ngoài ngành tiếp tục 

phát huy – làm dày thêm lịch sử, truyền thống cao đẹp 92 năm qua của Công đoàn Việt 

Nam, đã và tiếp tục là những người đại diện ưu tú, trách nhiệm nhất trong công cuộc bảo 

vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. 

Trong thời gian tới mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức ở phía trước nhưng với 

niềm tin, sự đoàn kết và trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn hệ thống chính trị 

Tập đoàn cùng với việc đánh giá, phân tích cụ thể tình hình khó khăn, bám sát diễn biến 

của dịch bệnh, với việc chủ động tiên liệu và đề ra các biện pháp đồng bộ, xây dựng các 

kịch bản điều hành sản xuất linh hoạt, theo mức độ ưu tiên trong thực hiện “mục tiêu 

kép”, tôi tin tưởng rằng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ cùng với Đảng, Nhà 

nước, Chính phủ phòng, chống và đẩy lùi được dịch bệnh;  

Một lần nữa, thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin chúc các đơn vị thành viên 

trong toàn Tập đoàn tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, duy trì ổn định 

sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành tốt nhất nhiệm 

vụ được Tập đoàn giao. Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tập 

đoàn và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an và thành công! 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2021 

 CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN 

 

 

 

    Trần Ngọc Thuận 


