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CONG DIN 
V vic t chii'c phông chng Con bão Noru 

Tng Giám dôc Ngân hang ChInh sách xã hi din: 

Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xâ hi các tinh, thành pM: Quâng Ninh, Hâi 
Phông, Thai Binh, Nam Djnh, Ninh Bmnh, Thanh Hóa, Ngh An, Ha Tmnh, 
Quâng Binh, Quâng Trj, Thita Thiên Hue, Dà Nng, Quãng Nam, Quâng Ngãi, 
Binh Djnh, Phi Yen, Kháith Hôa, Ninh Thi4n, BInh Thun 

Theo cong din ngày 24/9/2022 Ban Chi dao  Quc gia v Phông cMng thiên 
tai (PCTT) gui Ban Chi huy PCTT và TIm kim cu nn (TKCN) các tinh, thành pM 
yen bin tü Quâng Ninh dn Binh Th4n  và thông tin trên website cüa Trung tam Dir 
báo khI tugng thüy van Trung ucrng v tin bão khn cp can bão Noru. Hôi 07 giô' 
ngày 25/9, vi trI tam bão khoãng 15,0 d VT Bãc; 123,6 d Kinh Dông, cách 
dáo Lu-Dông Phi1ippin) khoàng 300km ye phia Bong. Trong,  48 den 72 gi 
tiêp theo, bão di chuyên nhanh theo huOng Thy Tây Nam, den 07 gi ngày 
28/9, vi tn tam bão khoáng 15,6 d VT Bãc; 107,8 d Kinh Dông, trên dat 
lien Th'ra Thiên Hue-Quang Ngãi. Sirc gió mnh nhât vüng gân tam bão mnh 
cap 8-9, giçt cap ii. 

D chü dng di phó v1i din bi.n cüa can bão Noru, Tng Giám doe Ngân 
hang ChInh sách xa hi (N}IICSXH) yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, 
thânh phô trén thiic hin mt s cong vic sau: 

1. Chi dao  don vj thuing xuyen theo dOi din bin ciia can bão Noru và mua 
lii. B trI can b trrc tr so dam bào an toàn v nguOi và tài san cüa NHCSXH. 

2. PMi hop vOi chInh quyn, các t chuc chInh tr xã hi tai  dja phuong và 
khách hang vay vn ti NHCSXH n,m bt kjp thyi nhting thit hai  do can bâo, mi-ia 
iii gay ra. Can cu theo müc d thit hai  cua t'xng khoân vay, NHICSXH noi cho vay 
phôi hop vOi các don vj lien quan hi-rOng dn khách hang 1p ho so và thirc hin d 
nghj xu l no rüi ro theo quy djnh (nu co). 

3. Thirc hin báo cáo tmnh hinh thit hi v vn tin ding i-ru dãi cüa NHCSXHtheo 
van ban so 83991NHCS-QLN ngày 24/9/2021 cüa Tng Giám doe NETCSXH gui ye ban 
Quan l va xCr 1 no i-ui ro, file báo cáo gfñ v dja chi email banqlnvbsp@gmail.com.  

Yêu cu Giám dc chi nhánh NHCSXH các tinh, thành pM tren trin khai 
thuc hiên./. 
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