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Ha N3i, ngàycV+ tháng 12 nám 2019

Dc 1p - T do - Hnh phüc

CONG DIN
V vic t chu'c phông chng co'n bäo PHANFONE
Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xã hi din:
Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi các tinh, thành ph: Quâng Ninh,
Hâi Phông, Thai BInh, Narn Djnh, Ninh BInh, Thanh Hóa, Ngh An, Ha
TTnh, Quãng BInh, Quãng Tn, Thi'ja Thiên Hu, Dà Nng, Quâng Nam,
Quáng Ngãi, BInh Djnh, Phü Yen, Khánh Hôa, NinE Thuân, BInh Thuan,
Ba Rja-Vüng Tàu, TP H ChI Minh, Tin Giang, Bn Tre, Trà Vinh, Soc
Tràng, Bac Lieu, Ca Mau.
Theo Cong din sS 21/CD-TWPCTT ngày 24/12/2019 cüa Van phông
thi.thng trirc Ban chi do Trung ucing v phông chng thiên tai - Van phông TJy
ban quc gia irng phó sir c thiên tai và tim kim ciru nan và thông tin trên
web site cüa Trung thm Di,r báo khI tuçing thüy van Trung uo'ng, hi 07 gi ngày
24/12, vj trI tam bAo vào khoàng 10,8 d Vi Bäc; 127,8 d Kinh Bong; sue gió
rntnh nht vtlng gn tam bAo rntnh cp 10, git cp 12.
Di.r báo trong 48 gi tói, bão di chuyn theo hithng Tây Tây Bc, môi gi
di duçc 15-20km và di vào bin Bong. Trong 4 8-72
tiêp theo, bão di chuyn
theo huóng Tây Tây Bc, mi gi di dugc 5-10km; dn 07 gi ngày 27/12, vj trI
tam bão 6' khoàng 14,2 d Vi Bc; 116,8 d Kinh Dông, cách dáo Song T& Tây
khoâng 430km v phIa Dông Bc. Sue gió manh nht vL'lng gn tam bão manE cap
11, git cp 13. Cp d rüi ro thiên tai: cp 3.
D chü dng di phó vôi din bin cüa can bäo, Tng Giám doe Ngân
hang ChInh sách xã hi (NIHCSXH) yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các
tinh, thành ph trên thçrc hin mt s cong vic sau:
1.Chi dao dan vj thu?mg xuyên theo dOi din bin cüa can bão. B trI can
b trrc tri s6' dam bâo an toàn v ngu6'i vâ tài san cüa N}TCSXH.
2. PMi hçip vâi chInh quyn, các t chuc chInh trj xã hi tai dja phucing
vâ khách hang vay vn tai NT-IC SXH nm bt kjp th6'i nhU'ng thit hai do bão
gay ra. Can cü theo muc d thit hai cüa tüng khoãn vay, NHCSXH nai cho vay
phi hçip vói các dan vj lien quan hithng dn khách hang 1p hO sa và th?c hin
d nghj x6' 1 nç rüi no theo quy dnh (nu có).

3. Báo cáo tInh hInh thiêt hai v vn tin dimg iru dãi cüa NHCSXH do cm
bão PHANFONE gài v ban Quân l và xir l na i-ui ro, file báo cáo g1ri v dja
chi email banq1nvbspgmail.com.
Yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thành ph trên trin khai
th't.rc hiên.,Ncrinhân
- Nhii trên;
- Tng Giám dc (ct b/c);
- Tnthng Ban kiêm soát;
- Các Phó TGD, KTT;
- Các Ban CMNV tai Hôi so chInh;
- Website NT4CSXH;
-Lmi: VT,QLN
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Büi Quang Vinh

