
UBND TỈNH CÀ MAU 

VĂN PHÒNG 

 
Số:             /VP-KGVX 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Cà Mau, ngày        tháng 5 năm 2021 

V/v điều chỉnh thông tin số tài 

khoản  Quỹ Quyên góp ủng hộ 

Phòng chống dịch bệnh Covid-19 

tỉnh Cà Mau 

 

 

          

Kính gửi:  

       - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

       - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau. 

 

 
 

Ngày 31/5/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 

2380/VP-KGVX  về việc vận động đóng góp Quỹ hỗ trợ công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. Theo đó, có thông tin số tài khoản 3761.0.3025892.91999.  

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, quản lý Quỹ 

nêu trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp lại số tài khoản vận động, 

đăng nộp như sau: 

- Số tài khoản: 3761.0.9098910.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau. 

- Tên tài khoản: Quỹ quyên góp ủng hộ Phòng chống dịch bệnh COVID-19 

tỉnh Cà Mau. 

- Nội dung nộp: Ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau. 

- Đơn vị quản lý, tiếp nhận: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà 

Mau, số 02, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin đến Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

-VXT 32; 

- Lưu: VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  

Nguyễn Đức Thánh 
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