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NGAN HANG CONG HOA xA HOT CHU NGHIAVIT NAM 
CHINH SACH xA HOT Dc 1p - Tir do - Hnh phuic 

S: 571A ICD-NRCS HàNi, ngày A6 tháng 10 nám 2020 

CONG DI1N 
V vic ti chfrc phông chng áp thp nhit dó'i 

Tong Giám doe Ngân hang ChInh sách xã hi din: 

Chi nhánh Ngn hang ChInh sách xã hi các tinh, thành pM: Ngh An, Ha 
rmh, Quâng Birth, Quãng Trj, Thi'ia Thiên Hue, Dà Nàng, Quãng Narn, Quãng 

• Ngãi, BInh Djnh, Phü Yen, Khánh Hôa, Ninh Thun, BInh Thun. 

Theo Cong din s 26/CD-TW ngây 15/10/2020 cüa Ban chi dao  Trung ucYng ye 
phèng, chông thiên tai - Uy ban Quôc gia 'Crng phó sr cô, thiên tai vâ tim kiêm ciru nn 
Va thông tin trên website cüa Trung tam Dir báo khI trçmg thüy van Trung ucmg, áp 
•thâp nhit dói (ATND) trên biên Dông. Hôi 13h00 ngày 15/10, vj trI tam ATND & vào 
khoáng 14,1 d Vi BAc;. 118,5 d Kinh Dông, sue gió mnh nhât vüng gân tam 
ATND mnh cap 6, gi.t cap 8. Di,r báo trong 24 gi tâi, ATND di chuyên nhanh theo 
hixng Tây Tây Bãc, môi giô' di ducic khoáng 25km; trong .24-3 6 gi tiêp theo, 
ATND di chuyên theo huàng Tây, mOi giô di duçyc 20-25km và có khã nAng mnh 
len thành bio. 

D chü dng déi phó vó'i din bin ATND có khã. nàng manh  lên.thành bäo và 
diên biên mua 111, Tong Giám doe Ngân hang ChInh sách xã hi (NHCSXH) yêu câu 
Giám doe ehi nhánh NHCSXH các tinh, thành phô trên thirc hin mt so cong vic 
sau: 

1. Chi do dcm vj thu&ng xuyên theo dOi din bin cüa ATND. B trI can b 
trtrc tri s0 dam báo an toàn ye ngui vâ tài san cüa NHCSXH. 

2. PMi hgp vó'i chInli quyn, các t chüc chInh trj x hi ti dia phuong và. 
khách hang vay vOn ti NHCSXH nàm bat kjp thi nhttng thit hai  do ATND gay ra. 
Can cir theo mirc dO thit hi cüa tirng khoán vay, NRCSXH noi cho vay phOi hcip 
vói các dcm lien quan huong dan khách hang 1p ho sci và thrc hin dê nghi xu l 
nç rCii ro theo quy djrth (nêu co). 

3. Báo cáo .tInh hInh thit hi v vn tin dung ixu dâi ciia NHCSXH gui v ban 
Quán 1 và x1r 1 nç rüi ro, file báo cáo gui v dja chi email banq1nvbspgmail.com.  

Yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thành pM trên trin khai 
thuc hiên./ 
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