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Ha Nôi, ngày O' tháng 8 nám 2022 

CONG JMIN 
Vê vic to chü'c phông chông Con bão so 2 

Tong Giám dc Ngân hang ChInh sách xA hi din: 

Chi nhánh Ngân hang Chinh sách xã hi các tinh, thành ph: Quáng Ninh, Hâi 
Phông, Thai BIrth, Nam Djnh, Ninh BInh, Thanh Hóa, Ngh An, Ha TI'nh, 
Quâng Binh, Quáng Trj, Thüa Thiên Hue, Dà Näng, Quáng Nam, Quáng Ngãi, 
BInh Dinh, Phii Yen, Khánh Hôa 

Theo cong din ngày 09/8/2022 Ban Chi dao  Quc gia v Phông chng thiên 
tai (PCTT) g1i Ban Chi huy PCTT và TIm kim c1ru ntn (TKCN) các tinh, thành ph 
yen biên tr Quáng Ninh dn Khánh Hôa và thông tin trén website cüa Trung tam Dir 
báo khI tuçing thüy van Trung txong ye tin bäo khn cap con bào s 2. Hôi 13 gi 
ngày 09/8, vj trI tam bão vâo khoáng 17,3 d VT Bc; 112,9 d Kinh Dông, trên 
khu virc phIa DOng Bc qun dâo Hoàng Sa; each dâo Hái Nam (Trung Quc) 
khoãng 300km ye phIa Dông Nam. Sirc gió manh  nhât vüng gân tam bão mtnh cap 
8, gigt cap 10. Tr chiêu tôi mai (10/8) dn khoáng ngày 12/8, khu virc Bäc B, 
Thanh Hóa và Ngh An có mua vüa, mua to và dông, có noi mua rat to. 

D chü dng di phó vri din bin cüa con bão s 2, Tng Giám dc Ngân 
hang Chinh sách xa hi (N}ICSXH) yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, 
thành phô trên thçrc hin mt s cOng vic sau: 

1. Chi dao  don vj thung xuyên theo döi din bin cüa con bão s 08 và mua 
lü. Bô trI can b trirc trii s dam báo an toàn v nguôi và tài san cña NIHCSXH. 

2. Phi hop vói chInh quyn, các th chrc chInh trj xã hi tai  dja phuong và 
khách hang vay von tai  NHCSXH nm bitt kjp thi nhng thit hai  do con bão, mua 
lQ gay ra. Can clr theo müc d thit hti cüa trng khoán vay, NHCSXH noi cho vay 
phôi hap vth các don vj lien quan huóng dn khách hang 1p h so và thirc hin dê 
ngh xü 1 nç' rüi ro theo quy djnh (nu có). 

3. Thuc hiên báo cáo tInh hinh thit hi v vein tin dng u'u dãi cüa NHCSXH theo 
van ban sei 8399/NHCS-QLN ngày 24/9/202 1 cüa Teing Giám dOe NHCSXH gài ye ban 
Quán l và xir 1 nq rüi ro, file báo cáo giri v da chi email banqlnvbsp@gmail.com.  

Yêu cu Giám deic chi nhánh NHCSXH các tinh, thành phei tren trin khai 
thuc hin./. 
Nui n1zn 

- Nhu trên; 
- Tong Giám doe (dO b/c); 
- TruOng Ban kiOrn soát; - 
-CácPhóTGD,KTT; rANH 
- Cac Ban CMNV tal Hoi so chinh - 
- Website NHCSXH; 
- Liru: VT, QLN X A 
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