
Büi Quang Vinh 

NGAN HANG CQNG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT 
CHINH SACH xA 1101 Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& SOtE5/CD-NHCS Ha N$i, ngày 08 tháng 10 nám 2021 

CONG DI1N 
V vic t chfrc phông chng con bão s 07 

Tng Giám d& Ngân hang ChInh sách xä hi din: 

Chi nhánh Ngãn hang Chinh sách xä hi các tinh, thành ph& Thanh Hóa, Ngh 
An, Ha Ti'nh, Quâng BInh, Quãng Trj, Thira Thiên Hue, Dà Nng, Quâng Narn, 
Quãng Ngãi, BInh Djnh, Phü Yen, Dk Läk, Däk Nông, Gia Lai, Kon Turn, 
Lârn Dông. 

Thirc hin Cong din s 131 1/CD-TT'g ngày 06/10/202 1 cüa Thu ti.róng ChInh 
phü ye vic chü dng triên khai cong tác üng phó vói bão, rnixu lu và thông tin trén 
website cüa Trung tam Dir báo kbI tuqng thüy vn Trung lzang, áp thâp nhit dài trên 
biên Dông dA rnnh len thành bão (ccm bão sO 07). Hôi 07 gi ngày 08/10, vj trI tam bão 
a vào khoãng 17,6 d VT Bäc, 110,8 dO Kinh Dông ngay trên vcing biên phIa Tây Bäc 
quan dáo Hoàng Sa. 

D chü dng d& phó vâi din bin cüa ccin bão s 7, Tng Giám d6c Ngãn 
hang ChInh sách xã hOi  (NHCSXH) yêu câu Giárn doe chi nhánh NHCSXH các tinh, 
thành phô trên thc hin mOt  sO cong vic sau: 

1. Chi dao  dan vj thuixng xuyên theo dOi din bin cüa ccm bão s 7. B trI can 
bO trirc tni si dam bão an toàn ye ngi.thi và tâi san cUa NIHCSXH. 

2. Phi hqpvâi chInh quyn, the th chi'rc chInh trj xã hOi  ti dja phrnmg Va 
kháeh hang vay von tai  NHCSXH narn bat kjp thrí nh€tng thit hai  do bâo gay ra. 
Can cü theo rnüc dO thit hai  cüa thng khoãn vay, NHCSXH nai cho vay phôi hcp 
vâi các dan vj lien quan hu&ng dan khách hang 1p ho sa và thtrc hin dê nghj xü l 
nçxrüi ro theo quy djnh (neu co). 

3. Thirc hin báo cáo tInh hmnh thit hai  v vn tIn diing uu dâi cüa NHCSXH theo 
vn bn 8399/N}{CS-QLN ngày 24/9/202 1 cüa Tong Giám dOe NHCSXET gai ye ban 
Quãn 1 va xü 1 nv rüi ro, file báo cáo gui ye dja clii email banqlnvbspgmail.com.  

Yêu c.0 Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thành ph tren trin khai 
thuc hin././ 
No'i nhân 
- Nhiz trén; 
- Tong Giám doe (de b/c); 
- Tnthng Ban kiêm soát; 
- Các Phó TGD, KU; 
- Các Ban CMNV tai Hôi s& chInh; 
- Luu: VT, QLN 
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