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                                               Phường 4, ngày 06 tháng 02 năm 2023 

 

THƯ NGỎ 

Kính gửi: Quý Mạnh thường quân 

 

 Lời đầu tiên thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Phường 4, 

chúng tôi chân thành gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công 

trong công tác cũng như trong cuộc sống.  

 Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống Chính trị; Công tác 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương ngày càng khang 

trang, bộ mặt địa phương ngày càng đổi mới, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, đời 

sống vật chất ngày càng được cải thiện. 

Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất để rèn luyện thể dục thể thao của địa phương 

chưa đáp ứng điều kiện nhu cầu của người dân trên địa bàn phường, do nguồn kinh phí 

còn hạn hẹp.  

 Qua đó, UBND phường rất mong Quý Mạnh thường quân ủng hộ một phần 

kinh phí cho địa phương để mua các dụng cụ rèn luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao 

sức khỏe cho người dân trên địa bàn phường.  

Xin Chân thành cảm ơn! 

                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                      CHỦ TỊCH 

                                                 

 

 

                                                                                 

                                                                                

                                                                           Phan Văn Hùng 

 

Ghi chú: Kinh phí hỗ trợ và đóng góp bằng tiền mặt xin gửi về UBND 

Phường 4, Thành phố Sa Đéc, hoặc qua tài khoản UBND Phường 4 Số tài 

khoản: 3723.0.1061496.00000 tại Kho bạc Nhà nước Sa Đéc, hoặc số tài 

khoản:6501215009396 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn -  

chi nhánh Sa Đéc (Bà Ngô Thị Thúy Kiều – Công chức Tài chính – Kế toán 

UBND Phường 4, TPSĐ). 

 

 

 

 

 



 


