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Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

CONG DIN
V vic to chuc phông chông co'n bão s 10
Tng Giám dé,c Ngân hang ChInh sách xà hi din:
Chi nháph Ngân hang ChInh sách xä hi các tinh, thành pM: Ngh An, Ha
Tinh, Quáng BInh, Quãng Trj, Tha Thiên Hue, Dà Näng, Quãng Nam, Quãng
Ngãi, BInh Djnh, Phü Yen, Khánh Hôa.
Theo Cong din s 35/CD-TW ngày 02/11/2020 cüa Ban chi do Trung uong
ye phông, chông thiên tai - Uy ban Quôc gia üng phó s1,r cô, thiên tai và tim kiêm ciru
nanvà thông tin trên website cüa Trung tam Dr báo khI tuqng thüy van Trung uclng,
hin can bão so 10 (Goni) d vào biên Dông, hôi 16 gRi ngày 02/11, vj trI tam bão
vào khoáng 15,2 d Vi Bäc, 117,5 d Kinh Dông, each quân dáo Hoàng Sa khoáng
590 km ye phIa Dông Dông Nam. Dr báo, bão di chuyên theo huóng Tây Tây Nam
và di vào dat lien các tinh, thành phô tü Dà Näng diên Phü Yen vào sang ngày 05/11.
D chü dng di phó vói din bin cüa con bão s 10 và tinh hinh mua lü con
din biên hêt süc phirc tap, Tong Giám dôc Ngân hang ChInh sách xã hi
(NHCSXH) yêu câu Giám dôc chi nhánh N}ICSXH các tinh, thành phô trên thirc
hin mt so cong vic sau:
1. Chi dao don v thithng xuyên theo dOi din bin cüa can bão và mua lii. B
trI can b trirc trii si dam bão an toàn ye nguii và tài san cüa NHCSXH.
2. PMi hcip vol chInh quyn, các. t chOc chInh trj xä hi tai da phuang và
khách hang vay vOn ti NHCSXH näm bat kjp thai nhüng thit hti do bäo, mua lü
gay ra. Can cO theo mOc d thit hi cüa ti1ng khoán vay, NHCSXH fbi cho vay
phôi hçip vOl các don vj lien quan huOng dan khách hang 1p ho so và thçrc hin dê
nghj xO 1 nç rüi ro theo quy dnh (nêu co).
3. Báo cáo tInh hInh thit hi v vn tin diing uu dai cüa NHCSXH thçrc hin
theo van ban 5434/NHCS-QLN ngày 19/10/2020 cüa Tong Giám dôc NHCSXH gui
ye ban Quán l và xi:r l ng rüi ro qua da chi email banqlnvbsp@gmail.com.
Yeu cu Giám dôc chi nhánh NRC SXH các tinh, thành pM trentrin khai
thuc hin./
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