
 

V/v thông báo số tài khoản để tiếp nhận ủng 

hộ, giúp đỡ phòng chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn phường Bồng Sơn. 

 

Kinh gửi: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm 

trong và ngoài địa phương. 

 

Thực hiện Thư kêu gọi của Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN 

phường Bồng Sơn ngày 04/7/2021. Theo đó, đã thông báo tài khoản tiếp nhận Quỹ 

phòng chống dịch Covid-19 (Số tài khoản: 3723.0.1066359.00000 tài Kho bạc nhà 

nước Hoài Nhơn).  

  Để thuận tiện cho việc ủng hộ, giúp đỡ phòng chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn phường Bồng Sơn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo 

tâm trong và ngoài địa phương. UBND phường Bồng Sơn thông báo bổ sung số 

tài khoản tiếp nhận ủng hộ, giúp đỡ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

phường Bồng Sơn bằng số tài khoản mới như sau:  

Số tài khoản: 115000062406; 

Tên tài khoản: Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn; 

Tại Ngân hàng công thương – chi nhánh KCN Phú Tài; 

Nội dung: Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Bồng 

Sơn. 

 (Lưu ý: Giao dịch ghi rõ tên, địa chỉ đơn vị, cá nhân ủng hộ). 

Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn rất mong nhận được sự phối hợp của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa 

phương trong công tác ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Trong quá trình ủng 

hộ có vướng mắc cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ với UBND phường Bồng Sơn 

(qua đồng chí Nguyễn Trung Hòa – PCT.UBND phường Bồng Sơn, số điện thoại: 

0914321239). 

Rất mong sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương. 
    Nơi nhận:        

      - Như trên;                   CHỦ TỊCH 

- Lưu:    VP.        
 

 

 

 

             Nguyễn Văn Thông 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TC         Bồng Sơn, ngày 04 tháng 07  năm 2021. 
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