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CONG 01W 
V vic t chfrc phông chIng Con bão s 8 

Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xã hi din: 

Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xâ hi các tinh, thành ph& Quãng Ninh, Hái 
Phông, Thai BInh, Nam Djnh, Ninh Bmnh, Thanh Hóa, Ngh An, Ha rmh, 
Quãng Binh, Quàng Trj, Thüa Thiên Hue, Dà Nàng, Quãng Nam, Quãng Ngãi, 
Binh Dinh, Phi Yen. 

Theo cong din s 1323/CD-TTg ngày 10/10/202 1 cüa Thu ttràng ChInh phü 
và thông tin trên website cüa Trung tam Di,r báo khi tizqng thüy van Trung hang ye 
tin bAo khân cp can bão so 8. Hi 07 gi ngày 13/10, vj trI tam bão 6' khoãng 19,0 
do Vi Bäc; 113,1 d Kinh Dông, cách qu.n dâo Hoàng Sa khoãng 260km ye phIa 
Bäc Dông Bc. Süc gió mnh nh.t viing gn tam bão mnh cp 11 (100-l2okmlgi6'), 
gi.t cap 14. Tü dém (13/10) dn ngày 14/10, 6' vüng yen bin tir Quang Ninh den 
Quãng BInh có gió mnh dn len c.p 6-7, gi.t c.p 9; mt s noi 6' phIa Bc hoàn luu 
bão có gió manh  c.p 8, gi.t cp 10, 6' khu virc Bc B và Quàng Trj Co mua to, có 
ncii mra rat to. 

D chü dng di phó vâi din bin cüa ccm bão s 8, Tng Giám dc Ngân 
hang ChInh sách x hi (NHCSXH) yêu c.0 Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, 
thành phô trên thirc hin mt s cong vic sau: 

1. Chi dao  dcin vi thithng xuyên theo dôi din bin cüa con bâo s 08 Va mua 
lü. Bô trI can b trirc trii sâ dam bâo an toàn v ngu6'i và tài san ci1a NHCSXH. 

2. Phi hap v6i chInh quyn, các t chüc chInh trj xã hi ti dja phiicng và 
khách hang vay von tai  NHCSXH näm b.t kjp thai nhfing thit hi do can bâo, misa 
lQ gay ra. Can cCi theo muc d thit h.i cUa tüng khoãn vay, NHCSXFTI noi cho vay 
phôi hçip vOi các don vj lien quan huàng dn khách hang l.p h so và thirc hin dê 
nghj xi'r l nqrüi ro theo quy djnh (nu co). 

3. Thirc hin báo cáo tInh hInh thit hai  v vén tin ding uu i cüa NHCSXH theo 
van ban 8399/NHCS-QLN ngày 24/9/2021 cüa Tng Giám dc NHCSXH gCri v ban 
Quãn 1 và xi:r l nç rCii ro, file báo cáo giLri v dja chi email banqlnvbsp@gniail.com.  

Yêu cu Giám dc chi nhánh NIHCSXH các tinh, thành ph tren trin khai 
thuc 
No'i nhân TONG GIAM DOC 
- Nhr trOn; 01  3'\S NG GIM OOC 
- Tong Giám dc (d b/c); 
- TnrOTlg Ban kim soát; 
- Các Phó TGD, KTT; 
- Các Ban CMNV tai Hôi si chInh; 
- Website NHCSXH; 
-Lixu:VT,QLN 
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