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NGAN HANG CQNG HOA XA HQ! CHi NGHIA VIT NAM 
clitNi SAd xA HO! Dc Ip - Tir do - llinh phüc 

• S: WI' /CD-NHCS HZ Ni, ngày A S.thán 06 ñárn 2020. 

CONG DIN 
A •A A A - A Ye vlçc to chtrc phong chong con bao so 01 

Tng Giám dc Ngãn hang Chinh sách xà hi din: 

Chfnháñh Ngân hang. Chinh sáchxâhOicáotinh,  thành ph& Quãng Ninh,Hâi. 
Phông, Thai BInh, Nam Djnh, Ninh BInh, Thanh Hóa, Ngh An, Ha TTnh, 
Quãng BInh, Quãng Trj, Thira Thiên Hue, Dà Nkg, Quãng Nam, Quãng NgAi. 

Theo Cong din s 01/CD-lW ngày 13/6/2020 cüa Ban chid.o Trung uang v 
phông, ch6ng thiên tai - Uy ban Qu& gia (mg phó sir c, thiên tai và tIm kiêm cfru nn 
và thông tin trên website cüa Trung tam ;Dir báo khI tuçing thüy vn Trung ucrng, tôi 
.ngày I2/6áp thap nhit ctài trên khu c BàcBiên Bong dã.mh len thành bão (can 
bão so 01). Hôi 04h00 ngày 13/6 vj trI tam bâo & vàokhoãng 17,8 d Vi' Bäc, 116,0 d 
Kinh Dông, sirc gió mnh nhât yang gãn tam bâo m?nh  cap 8, gist cap. 10. Dii báo bâO 
di chuyên theo huàng Tây Bàc den 04h00 ngày 14/6 & ngay trêii vling biên phIa Nam 
tinh Quàng DOng (Trung Quoc). 

Dâylà can bAo du müa, d chi ctng di phó vâi dinbin cüa can bão, Tng 
Giam dôc Ngãn hang Chinh sách xâ hôi (NHCSXH) yêu câu Giam doe clii nhánh 
NHCSXH các tith, thành phô trén thc hin mt so côiig vic sau: 
• 1. Chi dao  dan vj thuing xuyên. theo dôi din bin çüa canbâO. B tn can b 
trrc tni s& darn bâo an toàn ye ngu&i và tài san cüa NHCSXH. 

2. Phi hqp vâi chInh quyn, các t chrc chInh trj xä hi tii dja phixang và 
khách hang vay vOn ti NHCSXH nm bat kjp th&i nhüng thit hai  do bAo gay ra. 
cthi cir theo rnt'c d thit hai  cüa. tmg. khoãn vay, NHCSXH .no'i cho vay phôi hcip 
vâi các dan vj lien quan 1uthng dk khách hang 1p ho sa và thc hin dê nghj xr 1 
nçi rAi ro theo quy djnh (nêu có). . • • •. 

• 3. Báo cáo tlnh hInh thit hai  v vn tIn d%ing uu dâi cüa NHCSXH giri v ban 
Quãn 15' và,xr 15' nçi rüi ro, file báo cáo gui ye dja clii email banq1nvbspgmai1.com.  

Yêu câu Giám dOe chi nhánh NHCSXH các tinh, thành phô trên triên khai 
th%Tc hin./th  
Noi nhn 
- Nhu trén; 
- Tng Giám dc (d b/c); 

• - Triiâng Ban kim soát; 
- Các Phó TGD, KU; 
- Các Ban CMNV ti Hi s& chInh; 
- Website NHCSXH; 
-Liru:VT,QLN 
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