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S: S32/cD-NHcs

Ha Ni, ngày O tháng 10 nám 2020
CONG DI1N

V vic di phó vói mira, itt I&n ti các tinh mien Trung
Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xã hi din:
Chi nhánh Ngân hang ChInh sáchxâ hi các tinh, thành ph& Ha Thih, Quâng
BInh, Quãng Trj, Thüa Thiên Hue, Dà Näng, Quáng Nam, Quâng Ngâi, BInh
Djnh, Phi Yen.
Thu tuâng ChInh phü có cong din s 1372/CD-TTg ngày 08/10/2020 v vic
tp trung dôi phó vói mua itt hrntai các tinh mien Trung, tü ngày 06 tháng 10 näm
2020 den nay, tai các khu vrc mien Trung lien tiêp có mua to den rat to, mt so khu
vrc dã xãy ra ngp sâu, chia cat giao thông. Theo dir bao, mua ión con tiêp tic xáy ra
trong thyi gian tâi, itt trén các sOng i Quãng BInh den Quâng Ngâi sê len rat nhanh,
nguy Co rat cao xày ra itt quét, sat lO dat, ngp Ung nghiem tr9ng trên din rng tai các
vüng thâp trüng.
D chU dng rng phó vâi din bi&i mua itt, Tng Giám d& Ngân hang ChInh
sách xã hi (NIHCSXH) yêu câu Giám dOe chi nhánh NHCSXH các tinh, thành phô
trên thirc hin mt so cong vic sau:
1. Chi dao don vj thu&ng xuyên theo dOi cht ch din bin cüa mua, itt. B trI
can b trrc trçi sà dam bâo an toàn ye ngui và tài san cüa N}ICSXH.
2. Phi hçip vói chInh quyn, các t chirc chInh trj xa hi tai dja phuong và
khách hang vay von tai NHCSXH näm bat kp thai nhttng thit hai do mua, itt gay
ra. Can cir theo müc d thit hai cüa ttrng khoàn vay, NHCSXH noi cho vay phôi
hçip vâi các don vj lien quan huàng dan khách hang 1p ho so và thiic hin de nghj
xu i nçi rüi ro theo quy djnh (nêu co).
3. Báo cáo tInh hInh thit hai v vn tin d%Tng uu dãi cüa NHCSXH gCri v ban
Quân 1 và xü 1 ng rüi ro, file báo cáo glri ye dja chi email banqlnvbsp@gmail.com.
Yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thành ph trên trin khai
thuc hiên./,,
TONG GIAM DOC
Noinhân
ING GIAMJJOC
- Nhu' trên;
- Tong Giám doe (dé b/c);
Trung Ban kiêm soát;
- Các Phó TGD, KTT;
- Các Ban CMNV tai Hi s& chInh;
- Website NHCSXH;
- Luu: VT, QLN
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