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Tong Giám doe Ngân hang ChInh sách xã hi din:
Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xâ hi các tinh, thành ph& Thanh Hóa, Ngh
An, Ha Trnh, Quáng BInh, Quáng Trj, Thra Thiên Hue, Dà Nng, Quãng Nam,
Quáng Ngãi, BInh Djnh, Phü Yen, Khánh Hôa, Ninh Thun, BInh Thun.
Theo Cong din s 1 1/CD-TW ngày 16/9/2020 cüa Ban chi dao Trung uang ye
phông, chông thiên tai - Uy ban Quôc gia rng phó sir cO, thien tai và tIm hem cüu nn
và thông tin trên website cüa Trung tam Di báo khI tuqng thUy van Trung uo'ng, áp
thâp nhit dâi trên bien DOng dã mtnh len thành bão. Hôi 13 gi? ngày 16/9 tam bäo so 5
each quân dão Hoàng Sa khoãng 680 km ye phia Dông Nam. Dir báo bâo di chuyên
theo hithng Tây Tây Bäc và có khá nàng mmnh them. Den 13 gi ngày 18/9, vj trI tarn
bão ngay trên vüng biên cac tinh tr Qung BInh den Quáng Ngãi, sue gió mnh that
vüng gân tam bão mnh cap 11-12, git cap 14.
D chü dng di phó vâi din bin cüa can bão, Tng Giám dc Ngân hang
ChInh sách xã hôi (N}ICSXH) yêu cau Giám dOc chi nhánh NHCSXH các tirih,
thành phô trên thirc hin mt sO cong vic sau:
1. Chi dio don vj thu?mg xuyên theo dôi din bin cüa can bão. B trI can b
trirc trii sâ dam báo an toàn ye ngui và tài san cüa NHCSXH.
2. Phi hcip vii chInh quyn, các t chüc chInh trj xã hi tai dja phuang và
khách hang vay von tai NRC SXH näm bat kjp thñ nhftng thit hai do bão gay ra.
Can cu theo mirc do thit hai cüa timg khoân vay, N}ICSXH fbi cho vay phôi hçip
vó'i các don vj lien quan hithng din khách hang 1p ho so và thçrc hin dê nghj xü 1
nçi rüi ro theo quy djnh (nêu co).
3. Báo cáo tInh hInh thit hai v vn tIn diing uu däi cüa NHCSXH gi:ri v ban
Quan 1 và xir l ni rUi ro, file báo cáo gt1i ye dja chi email banqlnvbspgmai1.com.
Yêu cu Giám doe chi nhánh NIHCSXH các tinh, thành phé trên triên khai
thirc hiên./.
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