
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 vận động đóng góp Quỹ hỗ 

trợ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19  

          

Kính gửi:  

       - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

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

 
 

Hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại 

Hướng dẫn số 65/HD-MTTW-BTT ngày 27/5/2021 về phát động đợt cao điểm 

quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Cà Mau tổ chức phát 

động ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 01/6/2021 đến ngày 

31/8/2021. 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tích cực liên hệ vận 

động các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực, ngành ủng 

hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau. Việc đóng góp không chỉ 

thể hiện cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 mà còn tạo môi trường 

kinh doanh ổn định, giúp doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh. 

 Những tấm lòng sẻ chia của các doanh nghiệp vui lòng đóng góp vào Số Tài 

khoản: 3761.0.3025892.91999, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, Tên tài khoản: 

Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ tỉnh Cà Mau, địa chỉ số 02, đường 

Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau. Nội dung nộp: Ủng hộ Quỹ 

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19  trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến nêu trên đến Thủ trưởng 

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

khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
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; 

- Các phòng Khối NC-TH (phối hợp); 

-VXT 32; 

- Lưu: VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  

Nguyễn Đức Thánh 
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