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CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ha N5i, ngày oZ tháng 10 nám 2020 

CONG DIN 
V vic t chfrc phông chng co'n bäo s 9 

Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xä hi din: 

Chi nhánh Ngân hang Chinh sáchxã hi các tinh, thânh ph: Ha Tinh, Quâng 
BInh, Quãng Trj, Thra Thiên Hue, Dà Näng, Quáng Nam, Quâng Ngãi, BInh 
Djnh, Phi'i Yen, Khánh Hôa, Ninh Thun, Blnh Thun. 

Thu ti.r&ig ChInh phü có cong din s 1470/CD-Tg ngày 26/10/2020 v vic trin 
khai irng phó khân cap vâi bão MOLAVE(ccn bão so 9) và thông tin trên website cüa 
Trung tam Dir báo khI tugng thüy van Trung ixGng. Hôi 10 gi ngày 26/10 vj trI tam 
bâo khoáng 13,3 d Vi BAc; 119,6 d Kinh DOng, each dâo Song Tr Tây khoãng 
620km ye phIa Dông Dông Bäc. Sirc gió manh  nhât vüng gân tam bão manh cap 12 
(1 15-135kmIgii), git cap 15. Ban kInh gió manE  tü cap 6, git tü cap 8 tr& len 
khoàng 250km tInh ti'x tam bào; ban kinh gió math  tü cap 10, git tix cap 12 tth len 
khoáng 100km tInh tr tam bão. Tr dêm mai 27/10,bio s ânh huOng trçrc tiêp den 
yen biên và dat lien các tinh khu virc Trung và Nam Trung BO. 

D chü dng di phó vâi din bin cüa can bão s 9 vàdin bin rnua lu, Tng 
Giám doe Ngân hang ChInh sách xä hi NHCSXH) yêu câu Giám doe chi nhánh 
NHCSXH cac tinh, thành phô trên thixc hin mt sO cong vic sau: 

1. Chi dao  dan vj thumg xuyên theo dôi din bin cüa con bâo s 9. B trI can 
bO trirc tri si dam bão an toàn ye ngi1i và tài san cüa NHCSXH. 

2. Ph& hcip v&i chInh quyn, các t chtrc chInh trj xä hi tai  dja phirong và 
kháeh hang vay vOn tai  NHCSXH näm bat kjp thii nhQng thit hai  do can bâo, mira 
lü gay ra. CAn cCr theo muc d thit hai  cüa tmg khoãn vay, NHCSXH nci cho vay 
phôi hçip vói các dan vj lien quan huóng dan khách hang 1p ho sa và thirc hin d 
ngh xi:r 1 ng rüi ro theo quy djnh (neu co). 

3. Báo cáo tInh hinh thit hai  v vn tIn diing uu dãi cüa NHCSXITT thirc hin theo 
vn ban 5434/NHCS-QLN ngày 19/10/2020 cüa Tong Giám dOe NIHCSXET giri ye ban 
Qun 1 và xir l nyrüi ro, file báo cáo gui ye da chi email banqlnvbsp@gmail.com.  

Yêu cu Giám dc chi nhánh NRC SXH các tinh, thành pM trên trin khai 
thirc hiên./&1,,/ 

No'i nhiii 
- Nhix trên; 
- TOng Giám dc (d b/c); 
- Trtrong Ban kiêm soát; 
- Các Phó TGD, K'IT; 
- Các Ban CMNV tai Hôi s& chInh; 
- Website N}iCSXH; 
- Liru: VT, QLN 
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