
Bñi Quang Vinh 

NGAN HANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CHfNH SACH XA HOI Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S: 55/CD-NHCS Ha Ni, ngày tháng 10 nám 2020 

CONG DIN 
V vic t chfrc phông chng  con bão s 8 

Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách x hi din: 

Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xâ hi các tinh, thành ph: Ngh An, Ha 
TTnh, Quáng BInh, Quãng Trj, Thra Thiên Hue, Dà Näng, Quâng Nam, Quáng 
Ngâi, BInh Djnh, Phü Yen, Khánh Hôa, Ninh Thi4n, BInh Thun. 

Theo Cong din s 30/CD-TW ngày 20/10/2020 cüa Ban chi dao  Trung ucmg v 
phông, chong thiên tai - Uy ban Quôc gia img phó sir cô, thiên tai và tIm hem ciru nn 
và thông tin trên website cüa Trung tam Dir báo khI Ing thüy van Trung uong, Con 
bâo so 8. HOi 13h00 ngày 23/10, vj trI tam bão & khoàng 17,8 d VT Bàc; 114,7 d 
Kinh DOng, cách quân dâo Hoàng Sa khoáng 280km ye phIa DOng DOng Bäc. Sue 
gió manh  nhât v1ng gân tam bão manh cap 12-13 (115-lsokmlgi&), git cap 15. Tir 
dêm 24/10 den sang 26/10, & các tinh tir Ngh An den Thi'ia Thiên Hue có mua vra, 
mija to vâi tong hrçng mua phô biên 50-l5omm/dçTt. 

D chü dng di phó vói din bin cüa can bào s 8 và din bin mua 10, Tng 
Giám doe Ngân hang ChInh sách xã hOi  (NHCSXH) yêu câu Giám dOe chi nhánh 
NHCSXH các tinh, thành phô trên thirc hin mt so cong vic sau: 

1. Chi dao  don vj thi.thng xuyên theo dôi din bin cOa con bão s 8. B trI can 
b trirc tri s& dam bão an toàn ye ngu&i và tâi san cOa N}{CSXH. 

2. Phi hçip vâi chInh quyn, cáe th chirc chInh trj xä hi t.i dja phuang va 

khách hang vay vOn tai  NHCSXH näm bat kjp th&i nhftng thit hai  do can bâo, mua 
gay ra. Can cü theo mirc dO thit hi cOa timg khoãn vay, NHCSXH noi cho vay 
phôi hçp vói các don vi lien quan hu&ng dn khách bang 1p h so và thirc hin d 
nghj xü l nç rOi ro theo quy djnh (nêu co). 

3. Báo cáo tInh hInh thit hi v vn tIn diing uu däi cOa NRC SXH thirc hin theo 
van ban 5434/NHCS-QLN ngày 19/10/2020 cüa Tong Giám doe NHCSXH gài ye ban 
Quân l và xü l nç rOi ro, file báo cáo gui ye dja ehi email banqlnvbspgmail.com.  

Yeu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thành ph trên trin khai 
thuc 

Ncri nhân .ONG GIAM DOC 
- Nhu trén; ' ó. '4 NG GIAM DOC 
- Tong Giám doe (dê b/c); 
- Truàng Ban kiOm soát; 
- Các Phó TGD, KTT; 
- Các Ban CMNV tai Hôi s& chInh; 
- Website NHCSXH; 
- Luu: VT, QLN 
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