
NGAN HANG CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
CHINH SACH xA 1101 Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

So: 5/CD-NBCS Ha Ni, ngày,'f/tháng 10 nàm 2022 

CONG DI]N 
V vic t chfrc phông chng Con bão so 5 

Tng Giám dc Ngân hang ChInE sách xã hi din: 

Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xa hôi các tinh, thành phô: Quáng BInh, 
Quâng Tn, Thra Thiên Hue, Dà Nng, Quáng Nam, Quáng Ngãi, BInh Dtnh, 
Ph Yen, Khánh Hôa, Gia Lai, Kon Turn. 

Theo cong din 939/CD-TTg ngày 13/10/2022 cüa Thu tuOng Chinh phii V/v 
tp trung khc phic hu qua và chü dng 1rng phó vi áp thp nliit di, mua lü mien 
trung và thông tin trên website cüa Trung tam Dr báo khI tuçing thñy van Trung 
ucmg v tin áp thâp nhiêt dâi dA mnh dn len thành bào, con bào sO 5. Hôi 13 gi?Y, 
ngày 14/10 vj trI tam bào i vào khoáng 14,5 d Vi Bc; 111,2 d Kinh DOng each 
Dâ Nng-Quãng Nam khoáng 250km v phIa DOng DOng Nam. Tr chiêu tOi ngày 
14/10, khu vuc dt lien yen bin các tinh tir ThIxa Thiên Hue den BInh Dnh Co khá 
nàng chju ânh hung cña gió mnh cp 6-7, giât cp 8-9. Tr dem ngày 13/10 den hêt 
ngày 16/10 các tinE yen bin tr Quáng BInh dn Khánh Hôa và Gia Lai, Kon Turn 
có mua to dn rt to. 

Dê chii dông dêi phó vó'i din bin cña can bão s 5 và tInE hinh mua lü, Tong 
Giám dc Ngân hang ChInE sách xã hi (NRCSXH) yêu cu Giám dc chi nhánh 
NHCSXH các tinh, thành ph trên thuc hin m5t s cOng vic sau: 

1. Clii dao don vi thu?yng xuyên theo dOi din bin cüa con bão so s và mua lü. 
B trI can b trxc trti s& dam bão an toân v ngui và tài san cüa NRCSXH. 

2. Phêd hap vó'i chinE quyn, các t chirc chInE tr xã hi ti da phuong và 
khách hang vay vOn t.i N}ICSX}I nm bt kip th?i nhting thit hi do can bão, mua 
i€i gay ra. Can ciir theo mrc do thiét hti cña thng khoãn vay, NRC SXR nai cho vay 
phi hap vci các dan vj lien quan hung dn khách hang 1p h so và thrc hin d 
nghj xü 1 ng rüi ro theo quy dnE (nu có). 

3. Thirc hin báo cáo tinh hinh thit hi v vn tIn dyng mi dãi cüa NHCSXH theo 
van bàn sO 8399/NETCS-QLN ngày 24/9/2021 cua Tng Giám dOc NHCSXH giri ye ban 
Quàn 1 a xir 1 nçi rüi ro, file báo cáo giri v dja clii email banqlnvbspgmail.com.  

Yeu cu Giám dc chi nhành NRCSXH các tinh, thânh phô trên triên khai 
thuc hiên./. z 
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