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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S: AA3 /CD-NHCS

Ha Ni, ngày 17 tháng 12 nám 2021

CONG DI1N
V vic to chile phông chông siêu bão RAI
Tong Giám dc Ngân hang ChInn sách xã hi din:
Chi nhnh Ngn hang ChInh sách xä hi các tinh, thanh ph& Quãng Ninh, Hãi
Phông, Thai BInh, Nam Djnh, Ninh BInh, Thanh Hóa, Ngh An, Ha Tlinh, Quãng
Binh, Quãng Tn, Thira Thiên Hue, Dà Nng, Quang Nam, Quâng Ngãi, Bmnh Djnh,
Ph Yen, Khh Hôa, Ninh Thun, BInh Thun, Ba Rja Vthig Tàu, TP. Ho ChI
Mirth, Tiên Giang, Ben Tre, Trà Vinh, Soc Trng, Bac Lieu, Ca Mau, Kiên Giang.
Thçrc hin Cong din s 1737/CD-TTg ngày 16/12/2021 cüa Thu tuàng Chinh
phü ye vic img phó khân cap vói siêu bão sap vào biên Dông. Chiêu ngày 16/12/202 1,
siêu bão có ten quôc tê là RAT dã ânh hu&ng trtrc tiêp den yen biên phIa Dông cüa
Philippines sirc gió mnh nhât v1ng gân tam bão mnh cap 16, git trên cap 17. Theo d
báo cüa Trung tarn Dir báo khI tuclng thüy van quôc gia, ngày 17/12/2021 bão sê vào
bien Dông, day là coi bäo cu&ng d rat mnh, di chuyên nhanh, xây ra vào cuôi müa
mija bäo, diên biên con rat phirc tap.
D chü dng di phó vâi din bin cüa sieu bão RAT, Tng Giám dc Ngân
hang ChInh sách xã hi (NHCSXH) yêu câu Giám dôc chi nhánh NHCSXH các tinh,
thành phô trên thirc hin mt so cong vic sau:
1. Chi do dcm vj thung xuyên theo dOi din bin cüa siêu bão RAT. B tn
can b trrc trçl s dê s.n sang üng phó vói tInh huông bão ành hithng den dja
phucmg nhàm dam bào an toàn ye ngithi và tài san cüa NETCSXH.
2. Phi hçp vó'i chInh quyn, các t ch'(rc chInh trt xã hi tai da phucmg và
khách hang vay von ti N}ICSXH näm bat kjp thOi nhtrng thit hai do bâo gay ra.
Can cu theo mic do thiêt hi cüa tmg khoàn vay, NHCSXH noi cho vay phôi hgp
vth các don vj lien quan hithng dan khách hang l.p ho so và thirc hin de ngh xü 1
nçi rüi ro theo quy dnh (neu co).
3. Thuc hiOn báo cáo tInh hInh thit hai v vn tIn ding uu dãi cüa NHCSXH theo
van bàn 8399/NHCS-QLN ngày 24/9/2021 cüa TOng Giám doe N}ICSXH giri ye ban
Quàn l,2 và xir 1 ng rüi ro, file báo cáo giri ye dia chi email banq1nvbspgmai1.com.
Yeu cu Giám 46c hi nhárth NHCSXH các tinE, thành ph tren trin khai
thrc
Noi nhâñ
- Nhu trên;
- Tong Giám dôc ( b/c);
- TruO'ng Ban kiêm soát;
- Cáo Phó TGD, KTT;
- Cáo Ban CMNV tai Hôi sO chInh;
- Lu'u: VT, QLN

Büi Quang Vinh

