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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

Sá:5Jf /CD-NHCS

Ha N5i, ngày C tháng 11 nám 2020

CONG DI
A
Ye vlçc to chffc phong chong co'n bao so 12
A •A A V

Tng Giám dãc Ngân hang ChInh sách xä hi din:
Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xä hOi cac tinh, thành ph: Ha Trnh, Quàng
Binh, Quáng Trj, Th1m Thiên Hue, Dà Nang, Quáng Nam, Quãng Ngâi, BInh
Djnh, Phü Yen, Khánh Hôa, Ninh Thun, BInh Thun.
Theo cong din s 36/CD-TW ngày 08/11/2020 cUa Ban chi do Trung ucing
ye phông chông thiên tai - Uy ban quôc gia 1mg phi s1r cô, thiên tai và tim kiêm ciu
nn và thông tin trên web site cüa Trung tam Dr báo khI tung thüy van Trung uang
12. Hôi 04 gii ngày 09/11, vi trI tam bAo khoâng 13,0 d VI Bäc;
ye con bäo
114,7 d Kinh Dông, each dào Song Tü Tây khoàng 180 km ye phIa Bàc. Slrc gió
Ban kInh gió
manh nhât vüng gân tam bão mtnh
8 (60-75 kmIgi), gist cap
mnh ti'r cap 6, git tt1i cap 8 tth len khoâng 110 km tInh tü tam bâo. Do ánh hithng
cüa bão và hoàn lu'u bäo nén tü chiêu ngày 09/11 den 12/11 vüng biên ngoài khci
các tinh tr Quãng Ngâi den Ninh Thun biên dng rat mnh, các tinh tü Quáng Trj
den Khánh Hôa có mua to den rat to.
so

io.

cap

D chü dng di phó vâi din bin cüa can bão s 12 và din bin mua iü,
Tong Giám dôc Ngân hang ChInh sách xã hi (NHCSXH) yêu câu Giám dôc chi
nhánh NHCSXH các tinh, thành phô trên thc hin mt cong vic sau:
so

1. Chi dto dan vj thumg xuyên theo döi din bin cUa can bäo s 12. B trI
can b trirc trii s dam báo an toàn ye ngui và tài san cüa NETCSXH.
2. Ph& hçip vói chInh quyn, các th chlrc chInh trj xã hOi ti dja phixang và
khách hang vay von ti NIHCSXH nàm bat kjp thai nhthig thit hi do can bão, mua
lü gay ra. Can eli theo müc d thit hi cüa tüng khoán vay, NHCSXH nai cho vay
phôi hçip vOi các don vj lien quan hithng dan khách hang 1p ho so và thirc hin d
nghj xli l nç rüi ro theo quy djnh (nu
co).

3. Thirc hin báo cáo tInh hInh thit hai v vn tin diing uu däi cüa NHCSXH theo
van bàn 5434/NHCS-QLN ngày 19/10/2020 cüa Tong Giám doe NHCSXHI glii ye ban
Quin 1 và xli 1 nci rh ro, file báo cáo gi:ri ye dja chi email banqlnvbsp@gmail.com.
Yeu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thành pM trên trin khai
thirc hiên.,,
No'inhân
-NlurtrOn;
- Tong Giám d6c (dO b/c);
- Trithng Ban kiOm soát;
- Các Phó TGD, KTT;
- Các Ban CMINV ti Hôi s& chInh;
- Website NHCSXH;
-Lini:VT,QLN
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Bñi Quang Vinh

