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CONG DIN
V vic t chfrc phông chng con bão s 07
Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xâ hi din:
Chi nhánh Ngân hang Chinh sách xä hOi các tinh, thành ph: Quáng Ninh, flái
Phèng, Thai BInh, Nam Djnh, Ninh BInh,. Thanh Hóa, Ngh An, Ha TThh,
Quâng BInh, Quâng Trj, Thi'ra Thiên Hue, Dà Nàng, Quàng Nam, Quâng Ngãi,
BInh Djnh, Phñ Yen.
Theo Cong din s 24/CD-TW ngày 12/10/2020 cüa Ban chi dao Trung uang
ye phông, chông thiên tai - Uy ban Quoc gia üng phó sir cô, thiên tai và tim kiêm ctru
nan và thông tin trên website cüa Trung tam Dir báo khI tuclng thüy van Trung uo'ng,
chiêu ngày 12/10 ap thâp nhit dâi trên khu vxc Bàc Biên Dông dã manh len thành
bo, can bào so 7 näm 2020, có ten quôc tê là NANGKA. Hôi 13 gR, ngày 12/10 vj
trI tam bão r vào khoàng 17,6 d Vi Bäc, 115,7 d Kinh Dông cách quân dâo Hoàng
Sa khoâng 430 km ye phIa Dông Dông Bäc. Dir báo trong 02 ngày ti, bäo di chuyen
theo hixóng Tây Tây Bäc, den ngày 14/10 vj trI tam bão trén vüng biên các tinh Bäc
Bô và Bäc Trung B.
D chü dng di phó vi din bin cüa can bão s 7 và tInh hInh mua lii tui
khu vcrc Trung B con din biênphüc tap, Tong Giám doe Ngân hang Chinh sách xã
hôi (NHCSXH) yêu cau Giám doe chi nhánh NBC SXH các tinh, thành phô trén thçrc
hin mt so cong vic sau:
1. Chi dao dan vj thung xuyên theo dOi din bin cüa can bão và,mua lU. B6
trI can b trirc trii si dam bào an toàn ye ngui và tài san cüa NHCSXH.
2. Phi hqp vói chInh quyn, các t chüc chInh trj xã hi ti dja phuang và
khách hang vay vOn tai NHCSXH nàm bat kjp thai nhng thit hi do bâo, mua lü
gay ra. CAn cir theo müc d thia hi cüa trng khoãn vay, NRC SXH ncii cho vay
phôi hçp vOi các dan vj lien quan hithng dn khách hang 1p ho sci và thirc hin dê
nghj xr 1 ng rüi ro theo quy dinh (nêu co).
3. Báo cáo tInh hInh thit hi v vn tin diing ru dãi cUa NHCSXH gui v ban
Quán 1 và xir 1 ng i-ui ro, file báo cáo gCri ye dja chi email banqlnvbspgmail.com.
Yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thành ph trên trin khai
thuchin./$ .
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