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NGAN HANG CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA \T1T NAM 
CH1NH SACH xA HO! JJc Ip - Tir do - Hinh phñc 

S: g57CD-NHCs Ha Nói, ngày 21 tháng 12 näm 2020 

CONG 1)1W 
V vic t chfrc phông chng con bäo so 14 

Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xã hi din: 

Chi nhánh Ngân hang Chinh sách xã hi các tinh, thành ph& Dà Nng, Quáng 
Nam, Quâng Ngãi, BInhDjnh, Phü Yen, Khánh Hôa, Ninh Thun, BInh Thun. 
Ba Rja Vüng Tàu, Tp Ho CM Minh, Tiên Giang, Ben Tre, Trà Vinh, Soc Tràng, 
Bac Lieu, Ca Mau, Kiên Giang. 

Theo cong din s 41/CD-TW ngày 19/12/2020 cüa Ban chi do Trung uang 
ye phông chông thiên tai - Uy ban quôc gia üng phI sir cô, thiên tai và tim kiêm cü'u 
nanvà thông tin trén website cüa Trung tam Dir báo khI tuçing thUy van Trung uong 
ye can bão so 14. Hôi 04 giô, ngày 2 1/12 vj trI tam bâo a vào khoàng 9,4 d VI Bäc; 
113,1 d) Kinh Dông, cách Huyên Trân khoãng 280km ye phIa Dông Dông Bäc. Süc 
gió manh  nhat vüng gân tarn bâo mnh cap 8 (60-75km1gia), git cap 10. Ban kInh 
gió manh  tr cap 6, git tü cap 8 trâ len khoãng 100km tInh tir tam bão. Cap d rüi ro 
thiêntai: Cap 3. 

D chü dng di phó vâi din bin cüa can bão s 14. Tong Giám dc Ngân 
hang ChInh sách xã hi (NIHCSXH) yêu câu Giám dôc chi nhánh NHCSXFI các tinh, 
thânh phô trên thirc hin mt so cong vic sau: 

1. Chi dto dan vj thrnmg xuyen theo döi din bin cüa can bão s 14. B trI 
can b trirc trçl si dam bâo an toàn ye nguai và tài san cUa NIHCSXH. 

2. Phi hcpvai chInh quyn, cac t chCrc chInh trj xà hi ti dja phuang và 
khách hang vay von tai  NHCSXH näm bat kjp thai nhtng thit hai  do can bào gay 
ra. Can cü theo mt'rc d thit hi cüa tmg khoán vay, NHCSXH nai cho vay phôi 
hcip vai các dan vj lien quan huàng dn khách hang 1p ho sci và thçrc hin d nghj 
xr 1 nq rüi ro theo quy djnh (nêu co). 

3. Thirc hin báo cáo tInh hInh thit hai  v vn tIn diing uu dâi cüa NHCSXET theo 
van bàn 5434/NHCS-QLN ngày 19/10/2020 cüa Tong Giám doe NHCSXEI gCri ye ban 
Quàn l và 1 ng rüi ro, file báo cáo gi:ri ye dja chi email banqlnvbspgmail.com.  

Yêu cu Giám dc chi nhánh NIHCSXH các tinh, thành ph trên trin khai 
thuc hiên./. 

No'i nhân 
- Nhir trén; 
- Tng Giám dc (d b/c); 
- Truong Ban kiêm soát; 
- Các Phó TGD, KTT; 
- Các Ban CMNV tai Hôi sv chInh; 
- Website NIHCSXH; 
- Luu: VT, QLN 

Biui Quang Vinh 
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