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NGAN HANG CQNG HOA XA HOI CHU NGfflA VIJT NAM 
CHINH SAd XA HOI Dc 1p - Tr do - Htnh phüc 

s:53 /CD-NEiCS Ha Nç5i, ngày AL  tháng 11 nám 2020 

CONG DI1N 
Ye vic t chfrc phông chông co'n bão so 13 

Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xã hi din: 

Chi nhánh Ngân hang Chinh sách xä hi các tinh, thành ph: Thanh Hóa, Ngh 
An, Ha TTnh, Quâng BInh, Quàng Trj, Tht1ra Thiên Hue, E)à Ning, Quàng Nam, 
Quáng Ngâi, BInh Djnh, Phü Yen, Khánh Hôa, Ninh Thun, Binli Thun. 

Theo cong din s 37/CD-TW ngày 11/11/2020 cüa Ban chi do Trung uang 
ye phông chông thiên tai - Uy ban quôc gia rng phi sr cô, thiên tai và. tim kiêm ciru 
ntn và thông tin trênwebsite cüa Trung tam Dir báo khI tuçmg thüy van Trung uang 
ye can bo so 13. Hôi 10 gi, ngày 11/11 vj trI tam bao khoâng 15,4 d VT Bàc; 
118,9 d Kinh Dông, cách quân dáo Hoâng Sa khoáng 730 km ye phia DOng IDOng 
Nam. Sirc gió mnh nhât yang gall tam bâo mnh cap 12 (1 15-135 km1gi), git cap 

15. Ban kInh gió mnh tü cap 6, git tü cap 8 trâ len khoáng 250 km tInh tr tam bâo; 
ban kInh gió mnh tü cap 10, giit tr cap 12 tth len khoãng 120 km tInh tir tam bao. 
Do ânh hthng cüa bào den l0h ngàyl5/11 yang biên ngoài khai các tinh tr Ha TinE 
den Quãng Nam Co gió mnh vüng gân tam bâo mnhcâp 9, giit cap 12. 

D chü dng di phó vi din bin cüa can bäo s 13 và din bin mua lü, 
Tong Giám doe Ngân hang ChInh sách x hi (NHCSXH) yêu câu Giám dôc chi 
nhánh NHCSXH cáo tinE, thành phô trên thc hin mt so cong vic sau: 

1. Chi do dcm vj thiRmg xuyên theo dôi din bin cüa can bão s 13. B trI 
can b trirc trii s& dam bào an toàn ye ngi.thi và tài san cüa NT4CSXH. 

2. Phi hçip vth chInE quyn, các t chirc chInh trj xä hi tai  dia phuang và 
khách hang vay von ti NHCSXH 11am bat kjp thi nhffiig thit hai  do can bão, mua 
lfl gay ra. Can cü theo müc d thit hi cüatirng khoán vay, NHCSXH nai cho vay 
phôi hcip vol các dan vj lien quan htthng dan khách hang ip ho so và thrc hin de 
nghj xü 1 nçi rüi ro theo quy djnh (nêu co). 

3. Thrc hin báo cáo tmnh hInh thit hai  v v&i tIn dçing uu dâi c.'ia NHCSXH theo 
vAn bàn 5434/NHCS-QLN ngày 19/10/2020 cüa Tong Giám dôc NIHCSXH gü'i ye ban 
Quan l và xir 1 nq rüi ro, file báo cáo gü'i ye dja clii email banq1nvbspgmai1.com.  

Yêu cu Giám dc chi nhánh NEC SXH các tinh, thânh ph trên trin khai 
thrc hien./.4 
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