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Ha Ni, ngày 12 tháng 6 nám 2021 

CONG DIN 
V vic t chfrc phông chng  con bão s 2 

Tng Giám dc Ngân hang ChIrih sách xä hi din: 

Chi nhánh Ngãn hang ChInh sách xâ hi các tinh, thành ph: Quãng Ninh, Hài 
Phông, Thai Binh, Nam Djnh, Ninh BInh, Thanh Hóa, Ngh An, Ha TThh, 
Quãng BInh, Quãng Trj, Thira Thiên Hut, Hôa BInh, Phü Th9, Scm La. 

Theo cong din s6 04/CD-TW ngày 12/6/202 1 cüa Ban chi dio Trung ucing ye 
phông chong thiên tai - Uy ban quôc gia rng phó sr co, thiên tai và tim kiém cfru nn 
và thông tin trên website cüaTrung tam Dr báo khI tuqng thüy van Trung hong ye 
phông chông eon bão so 2. Hôi 13 gi?ii ngày 12/6 áp thâp nhit dói trên khu vrc phIa 
Nam dáo Hái Nam, Trung Quoc dA mnh len thành bâo, vi tn tam bão a khoáng 18,8 
do VT Bäc; 109,0 d Kinh DOng. Dir báo trong 12 gi tâi, bâo di chuyên theo hixàng 
Tây BAc, môi gRi di dixqc 15-20km, di vào Vjnh Bäc BI. Den lh ngày 13/6/2021 vj 
trI tam bäo a khoâng 19,4 dO VT Bàe, 102,7 dQ Kinh Dông, ngay trén vüng biênkhu 

c tr Hâi Phông den Ngh An. Sue gió mnh nhât yang gn tam bão mnh cap 8, 
gi.t cap 10. Tü ngày (12/6) den hêt ngày mai (13/6), ô Bäc BO va khu vrc Thanh 
Hóa den Tbia Thiên Hue có mua van den mua to, Co noi mua rat to và dOng. Mtra 
l&n & khu vrc Tây Bàc BO cO khá näng kéo dài den h& ngày 14/6. 

EM chüdng d& phó vâi din bin cüa con bäo s 2 và din bin mua lii, 
Tong Giám doe Ngãn hang Chfnh sách xâ hOi  (NHCSXH) yêu câu Giám dOe chi 
nhánh NHCSXH các tinh, thành phô trên thçre hin mOt  so cong vic sau: 

1. Chi dao  don vj thu?ing xuyên theo dôi din bin cüa con bAo s 02 và mua 
itt. Bô trI can bO trrc trii s& dam bâo an toàn ye ngithi và tài san cüa NHCSXH. 

2. Phi hçip v&i chInh quyn, các t chCrc chInh trj xã hOi  ti dja phtrccng và 
khách hang vay vOn tti NHCSXH nàm bat kjp th&i nhUng thit hi do con bão, mixa 
itt gay ra. Can cü theo müc dO thit hai  ctta ttmg khoãri vay, NHCSXH noi cho vay 
phôi hcip vói cac don vj lien quan hi.róng dn khách hang 1p ho so và thirc hin dê 
nghj xir 1 ncr rüi ro theo quy djnh (nêu co). 

3. Thirc hin báo cáo tInh hInh thit h.i v vn tIn diing ixu dãi cüa NHCSXH theo 
yan ban 5434/NHCS-QLN ngày 19/10/2020 cüa Tong Giám dôc NHCSXH gfri ye ban 
Quan 15' và x& 15' nç nüi ro, file báo cáo gCri v dja chi email banqhivbspgmail.com.  

Yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thânh ph trên trin khai 
thuc hin./. 
No'inhân 
- Nlnr trên; 
- Tng Giám d6c (d b/c); 
- Truâng Ban kiêm soát; 
- Các Phó TGD, KTT; 
- Các Ban CMNV tai  Hi so' chinh; 
- Website NHCSXH; 
-Luu: VT, QLN 

Büi Quang Vinh 



CONG DIN 
S 04 /CD-TW hi 6 gir 00 ngày 12/6/2021 

BAN CIII DO TRUNG IXC%NG yE PHONG, CHONG ThEN TM 
- U BAN QUOC GIA 1DNG PHO S1)' CO, ThEN TM VA TKCN 

DIN: 

- Ban Clii huy PCU và TKCN các tinh, thành ph6 tfr phIa Bc và yen bin tfr 
tir Quãng Ninh dn Bmh Djnh. 

- Ban Chi huy PCTT và TKCN các B: Tài nguyen và Môi triring, Nông 
nghip và PTNT, Cong Thirong, Quc phông, Cong an, Thông tin và Truyn thông, 
Giao thông Vn tái, Ngoi giao. 

- Dài Truyn hlnh Vit Nam, Dài Ting nói Vit Nam, Thông tn xä Vit Nam 
và các co quan thông tn, báo chi. 

Theo ban tin cüa Trung tam Dix báo KhI tixçng thüy vn Quôc gia, hi 04 gi ngày 
12/6, vj trI tam ap thâp nhit dOi (ATND) & vào khoãng 18,3 d VT Bàc; 110,8 d Kinh 
Dông các b& biôn Ha TInh khoãng 480km, sirc gió manh  nht vüng gân tam ATND manh 
cap 7, git cap 9. Di;r báo trong 24 gi& tâi, ATND di chuyên theo hu&ng Tây Tây Bäc, môi 
gi& di duçic 15-20km và Co khã näng manh  len thành bäo; den 04 gi& ngày 13/6, vj tn tam 
bão & khoáng 19,9 dVT BAc; 106,7 d Kinh Dông, ngay trên ving biên Vjnh Bàc BO.  Src 
gió mtnh nhât vcing gân tam bào mtnh cap 8, git cap 10. 

Ngoài ra, tir chiàu nay (12/6) den ngày 14/6, a Bäc BO và khu vc tr Thanh Hóa 
den Thra Thiên Hue có nnra iOn dông vói tong luçmg mua phô biên 80-l5Omni/dçit, có nth 
trên l5Onim/dcit; riêng khu vrc Nam dông bang Bäc BO,  Thanh Hóa, Ngh An, Ha Tinh, 
Quáng Birth và HOa BInh, Phii Th9 có tong hiqng mi.ra phô biên 150-250mrri1dctt, có nth 
trên 350mm1dcit. Trong mira dông có khâ nàng xay ra lôc, set và gió git manh. 

Dê chü dng üng phó vâi din bin ci1a ATND cO th manh  len thành bão và nura 
lü, Ban Chi dao  Trung uo'ng v PCTT - Uy ban Qu6c gia (mg phó sr có, thiên tai vâ 
TKCN yeu câu Ban Chi huy PCTT&TKCN cac tinh, thành phô; các BO,  ngành chi do 
triên khai thirc hin mOt so nOi dung sau: 

1. Ban Chi huy PCTT&TKCN các tinh, thành phô: 
a) Dôi vài tuyên biên: 

* - Theo dOi chat  chë din biên cüa ATND thông báo cho chi các phucmgtin, 
thuyên trithng các tàu, thuyên dang hoat  dng trén biên biêt vj trI, hithng di,chuyên và 
diên biên ciia ATND dê chü dng phOng tranh, thoát ra hoc không di chuyên vào khu 
vrc nguy hiêm. Viing nguy hiêm trên Biên Dông trong 24 gi& tâi (gió mtnh cap 6 trâ 
len) dixçc xác djnh t& Bàc vi tuyên 16 d VT Bäc; tr kinh tuyên 106,5 den 114,0 d 
Kinh Dông (khu vrc nguy hiêm dixçrc diêu chinh theo diên biên cüa bão tai  các ban tin 
cüa cor quan dr báo). 

- To chüc theo dôi, kiêm ctêm tàu thuyên dang hoat dng trong khu vrc ânh 
hu&ng cüa ATND giü thông tin lien 1.c thithng xuyên v&i chü các phtrong tin dé xir 1 
kjp th&i các tinh huông xâu có the xáy ra; kiêm tra hithng dn neo d.0 tâu thuyên tai 
ben; quãn 1' cht chë phrnmg tiên ra khcii, tñy theo din bin cia ATND dê chñ dng 
cam bién. 

b) Di v&i yang dng bang và yen bin: 
- Chi dao  cong tác dam bão an toân các lông be, khu nuôi trng thüy san trên 

biên, yen biên, cac tuyên dê biên xung yeu hoc dang thi công; không dê ngithi & lai 
chOi canh, lông be khi ATND do bô. 

- Rà soát, san sang tiêu ü.ng bão v san xut nông nghip, khu vi1c trüng thâp, khu 
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do thj và khu cong nghip. 
-To chitc ct tia cành cay, chng cMng, gia c bin hiu, nhà a, các cong trinh cong 

cong; sn sang phucing an dam bão an toãn cho than dan trong khu virc chju ãnh hithng. 
- Triên khai các bin pháp báo v san xuât, thu hoach din tIch lüa và hoa màu d 

giâm thiêu thit hai. 
c) Dôi vâi vting nüi: 
- Kiêm tra, rà soát nhà a không an toàn, các khu dan cix yen song, sui, ngoài bãi 

sOng, khu virc có nguy co ngp içit, sat ia dat, lfl quét; sn sang phwng an s tan dan 
tai các khu c có nguy ci cao den noi an toàn. 

- Rà soát, bô tn hrc luçmg kiêm soát, huàng dn giao thông các khu vrc ngp liit, 
chia cat; san sang hrc krcing, 4t tix, phucing tin dê khäc phiic sii cO, dam báo giao 
thông thông suôt trên các tnic giao thông chInh khi xáy ra mixa l&n. 

- Kiêm tra, rà soát, san sang phucmg an dam bâo an toàn các h chia và ha du, 
d.c bit là cáchô chira thüy din nhO, h thüy lcii xung yu; bó trI lic luvng thixông trirc 
dé 4n hành dieu tiêt và sn sang xir l các tInh huông có the xãy ra. 

Chü dng triên khai các bin pháp dam báo an toàn phông chông djch Covid phü 
hcip vâi tInh hinh ciii the tai  các dja phrnmg, d.c bit là dôi vâi nhihig khu vrc can to chirc 
s(y tan dan. 

2. BTài nguyen và Môi trithng to chüc theo dôi chit  chë, dr báo, cánh báo, thông 
tin kjp th&i ye diên biên bão, mua lii, nguy cc lü quét, sat  ki dat dê chñ dung triên khai các 
bin pháp irng phó. 

3. B Ngoai giao lien h vâi các quOc gia trong khu vc dé ngh t?o  diêu kin cho ngix 
dan va tàu cá vào tránh trá, và ho trq, ciru nun, c(ru hO trong tnthng hcip g.p 51r cô do ATND. 

4. Các BO,  ngành theo chirc nng thim viii duqc giao, chi dao  các bin pháp sn 
sang üng phó khi co tInh huông xâu xày ra. San sang lirc krçmg, phrnmg tin dê cfru hO, 
ciru khi Co yêU câu. 

5. Dài Truyên hInh Vit Nam, Dài Tiêng nói Vit Narn, các c quan thông tin dai 
chüng a trung hong và dja phixong tang cithng thông tin, truyên thông ye diên biên ATNI) 
và cOng tác chi dao  irng phó, khãc phiic hau  qua. 

6. To chirc triic ban nghiêm tüc, báo cáo ye Ban Chi dao  Thing ixong ye phOng, chông 
thiên tai và U ban Quôc gia üng phó sir co, thiên tai và TIm kiêm ciu nan  tnthc 16h hang 
ngày và ngay khi cO tInh huông dOt  xuât dê tong hqp, báo cáo Thu ttthng ChInh phil!. 

No'i nhn: 
- Nhu trén; 
- Thu tuâng Chinh phü (d b/c); 
- PTTg - TnrOng Ban Lê Van Thành (dê b/c); 
- Thãnh viên Ban Chi dao TWPCTT; 
- Vn phông Chinh phü; 
- UBQGUPSCTT&TKCN; 
- BTL B dOi Biên Phông; 
- Tong cic Thüy san; 
- Dài THVN, TTXVN, HT dài TTDH; 
- To giiIp vic BCD; 
- TH Quôc Hôi, VTC14; các báo: Nhân dan, Tiên 
phong, Thanh then, Lao dng, Nông nghip, Tuôi 
tré, cong TTDT ChInh Phil 
- LuuVT. 
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