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Ha Nç5i, ngày AA tháng 10 ndm 2020

CONG DIIN
V vic ti chfrc phông chng con bão so 06
Tng Giárn dc Ngân hang ChInh sách xã hi diin:
Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi các tinh, thành ph: Ha Trnh, Quâng
Binh, Quãng Tn, Thra Thiên Hue, Dâ Nàng, Quãng Nam, Quãng Ngãi, BInh
Dinh, Phü Yen, Khánh Hôa, Ninh Thun, BInh Thun.
Theo Cong din s 22/CD-TW ngày 10/10/2020 cüa Ban chi dao Trung ucmg ye
phông, chông thiên tai - Uy ban Quôc gia rng phó sçr cô, thiên tai và tim kiêm cüu ntn
và thông tin trên website cüa Trung tarn Dr báo khI tirçing thüy van Trung uclng, áp
thâp nhit dói trên biên Dông d mnh len thành bão (can bão so 06). Hôi 08 gi ngày
11/10, vj trI tam bao & khoàng 15,1 do VTBäc, 109,3 d Kinh Dông trên vüng biên các
tinh t1r Quáng Nam den Binh Djnh. Sirc gió mnh nhât vüng gân tam bão mtnh cap 8,
git cap 10. Ngoài ra, tr ngày 11-13/10, các tinh Trung Trung B, Nam Trung B có
khã nàng xáy ra mua to và rat to.
D chü dIng di phó vâi din bin cüa can bão, Tong Giám dc Ngân hang
ChInh sách xâ hôi (NIHCSXH) yêu câu Giám dôc chi nhánh NHCSXH các tinh,
thành phô trên thçrc hin rnt so cong vic sau:
1. Chi dto dcm vj thu?rng xuyen theo dôi din bin cüa can bão. Bô trI can b
trirc trii s dam bão an toàn ye ngui và tài san cüa NIHCSXH.
2. Phi hap vói chInh quyn, các th ch(rc chInh trj xA hi ti dja phuang và
khách hang vay vOn tai NRC SXIH nàrn bat kjp thi nhcrng thit hti do bão gay ra.
Can cr theo mi'rc d thit hi cüa trng khoãn vay, NRCSXH nai cho vay phOi hçip
vi các dan vj lien quan hithng dan khách hang 1p ho sa và thirc hin de nghj xü 1
ncr rüi ro theo quy djnh (neu co).
3. Báo cáo tInh hinh thit hi v vn tIn dung uu däi cüa NIHCSXH g1ri ye ban
Quán l và xir 1 ncr rüi ro, file báo cáo gui ye dja chi email banq1nvbspgmail.com.
Yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thành phô trên triên khai
thuc hiên./
No'i nithn
-Nhutrên;
- Tong Giárn dOe (de b/c);
- Truóng Ban kiêrn soát;
- Các Phó TGD, KTT;
- Các Ban CMNV tai Hôi sO chInh;
- Luu: VT, QLN
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